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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη του Προέδρου της Δράσης Θόδωρου Σκυλακάκη στον Ρ/Σ Real Fm και
στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ/ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ - ΓΙΑ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ EUROGROUP ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ-ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΙΚΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δημοσιεύονται παρακάτω αποσπάσματα από τη σημερινή συνέντευξη του Προέδρου
της Δράσης Θόδωρου Σκυλακάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό REAL FM και στον
δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣΙΝΟΥ EUROGROUP
Σχολιάζοντας τη χθεσινή απόφαση του Eurogroup, ο Θ. Σκυλακάκης
απάντησε:
"Σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη μείωση του κράτους, η
κυβέρνηση δεν είχε κάνει όσα υπέγραψε ότι θα κάνει που, σε τελευταία ανάλυση,
ήταν πολύ λιγότερα από αυτά που πρέπει να γίνουν. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε μια
περικοπή της δόσης, την οποία τελικά θα πληρώσει μάλλον ο ιδιωτικός τομέας και
οι φορολογούμενοι, δηλαδή όσοι συνήθως πληρώνουν τους φόρους τους. Το
πρόβλημα είναι ότι κινούμεθα κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο. Εδώ και τρία χρόνια
τώρα, σπασμωδικά περιμένουμε να έρθει η τρόικα, χωρίς σχέδιο, χωρίς να κάνουμε
αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε και προ παντός χωρίς να κάνουμε αυτά που είναι
ανάγκη να γίνουν και τα οποία δεν θα μας τα υποδείξει καμία τρόικα. Γιατί σας
διαβεβαιώ ότι για να μειώσεις τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, για παράδειγμα,
μπορείς να φέρεις όσες τρόικες θέλεις, αλλά αν δεν αποφασίσει να το κάνει το
ελληνικό κράτος και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, απλά δεν πρόκειται να γίνει."
ΓΙΑ ΤΗ ΦΗΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΑ 8,1 ΔΙΣ
Στην ερώτηση για την πληροφορία ότι η Γερμανία αρνήθηκε να δώσει το
δικό της μερίδιο για τα 8,1 δις ο Θ. Σκυλακάκης απάντησε:
"Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Εγώ θα σας θυμίσω ότι ο κ. Στουρνάρας είχε δηλώσει στα
τέλη Ιουνίου ότι η επόμενη δόση των 8,1 δις αναμένεται να αποδεσμευτεί προς το

τέλος Ιουλίου. Είναι σαφές λοιπόν ότι κάτι έχει συμβεί. Το τι έχει συμβεί δεν
πρόκειται να το μάθουμε εύκολα, διότι οι Γερμανοί έχουν εκλογές, πράγμα το οποίο
το έχουμε πληρώσει πολλαπλώς – ο αέναος αυτός γερμανικός εκλογικός κύκλος μας
διαλύει – διοτί ποτέ δεν αποφασίζουν τελικά να δώσουν μια λύση, η οποία να είναι
πραγματική λύση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δική τους πολιτική. Σε ό,τι αφορά
εμάς, δεν κάνουμε αυτά που πρέπει αλλά αυτό είναι μια άλλη παράγραφος. Οπότε
δεν θα μάθουμε ποτέ στην πραγματικότητα τις προθέσεις των Γερμανών παρά όταν
τελειώσουν οι εκλογές τους και, αν θέλετε τη δική μου πρόβλεψη, και το θέμα της
μείωσης του χρέους μπορεί να το σπρώξουν μετά τις Ευρωεκλογές γιατί
κινδυνεύουν εκεί από τους ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι δεν πάνε μεν καλά στις
εθνικές εκλογές – στη Γερμανία, όπως ξέρετε, είναι ένα καινούριο κόμμα, δεν
υπήρχαν στην ουσία ευρωσκεπτικιστές – αλλά στις Ευρωεκλογές θα έχουν
δυνατότητες να πάρουν ψήφους. Εκεί πάλι μπλεκόμαστε και εμείς, και η λύση του
ελληνικού δράματος που ως τώρα παίζεται σαν σκετσάκι στις γερμανικές εκλογές."
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Στην ερώτηση για την άποψή του, σχετικά με την αντοχή της σημερινής
κυβέρνησης, ο Θ. Σκυλακάκης απάντησε:
"Θα πρέπει να αντέξουν ή η σημερινή κυβέρνηση ή η σημερινή Βουλή. Όπως είδατε,
οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Αν γίνουν εκλογές χωρίς να έχει σταθεροποιηθεί η
Ελλάδα – και δεν έχει σταθεροποιηθεί – το κόστος των εκλογών θα είναι πάρα πολύ
σημαντικό και μπορεί από μόνο του να προκαλέσει έναν ακόμη κύκλο προς τα κάτω,
τον οποίο δεν αντέχει η ελληνική κοινωνία που είναι σε τραγική κατάσταση. Η
διαδικασία των εκλογών, η οποία κρατάει περίπου 1-1,5 μήνα μαζί με τις πολιτικές
προετοιμασίες, συν το γεγονός ότι μπορεί να μην προκύπτει κυβέρνηση άμεσα, αυτά
και μόνον – χωρίς να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση που θα προκύψει – είναι ικανά
να μας οδηγήσουν σε περιπέτειες. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε καθόλου καλή
κατάσταση, εξακολουθούμε να είμαστε σε οριακή κατάσταση, διότι ο κόσμος δεν
έχει πεισθεί ότι υπάρχει λύση και το πρόβλημα του κράτους δεν έχει λυθεί. Δεν
υπάρχει μια κυβέρνηση που να αποφασίσει να λύσει το πρόβλημα της μείωσης του
κράτους και της μείωσης των φόρων."
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
Στην ερώτηση "γιατί δεν επιλέξατε τον σαφώς πιο εύκολο πολιτικό δρόμο
της επιστροφής στη ΝΔ μαζί με τη Ντόρα Μπακογιάννη και επέλεξε
πολιτικά την ένταξή του στη Δράση", ο Θ. Σκυλακάκης απάντησε:
"Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ανηφορικό και είναι επίσης πολύ δύσκολο. Αλλά να
σας πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, μπορεί να αλλάξει
χωρίς να δώσουμε την ευκαιρία σε καινούργιες προσπάθειες να βγουν μπροστά.
Αποφάσισα λοιπόν ότι είναι πιο χρήσιμο να ενώσω τις δυνάμεις μου, με πάρα
πολλούς καινούργιους ανθρώπους που δεν έχουν μπει ως τώρα στην πολιτική, που
προέρχονται από την επιχειρηματικότητα, από την κοινωνία των πολιτών.
Άνθρωπους με ανιδιοτέλεια και ενδιαφέρον, διότι πιστεύω ότι εκεί είναι η λύση του
ελληνικού προβλήματος. Να αλλάξουμε το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Κι αυτό
δυστυχώς, μέσα από τα υφιστάμενα ελληνικά κόμματα είναι πολύ δύσκολο, έως
σχεδόν αδύνατο. Διότι τα κόμματα έχουν τέτοιες δομές που τελικά καταβροχθίσουν
καλές προθέσεις και δείτε τι απομένει στο τέλος."

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ
Στην ερώτηση για την τοποθέτηση της Δράσης στο σημερινό πολιτικό
χάρτη, ο Θ.Σκυλακάκης απάντησε:
"Εμείς είμαστε στο κέντρο. Καλούμε φιλελεύθερους αλλά και κεντροαριστερούς,
οικολόγους και σοσιαλδημοκράτες, που θα πίστευαν σε μια πιο γρήγορη, πιο βαθειά,
πιο ριζοσπαστική μεταρρύθμιση. Ζητούμε μια κοινωνία λιγότερο ολιγαρχική, που να
είναι πιο δημοκρατική και πιο ανοιχτή, και κυρίως λιγότερο κομματισμό στο κράτος.
Αν δεν αλλάξουμε την υπόθεση του κομματισμού στο κράτος δεν πρόκειται να
περπατήσουμε στα επόμενα χρόνια."
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΠΟΛΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ-ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΟ
Στην ερώτηση για τη θέση της Δράση στο δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο,
ο Θ.Σκυλακάκης απάντησε:
"Εμείς είπαμε από την αρχή, και το έχω πει και εγώ προσωπικά, ότι πρέπει να
κάνουμε τα πράγματα μόνοι μας. Όχι επειδή περιμένουμε να μας τα φέρουν οι ξένοι.
Κάποια πράγματα στο μνημόνιο ήταν αναγκαστικά και τα ξέρουμε όλοι. Δηλαδή
όταν δεν έχεις λεφτά, πρέπει είτε να κόψεις δραματικά τις δαπάνες, είτε να
δανειστείς, ή να κάνεις και τα δύο ταυτόχρονα. Από εκεί και πέρα, το μνημόνιο
τώρα τελειώνει, το επόμενο καλοκαίρι θα τελειώσουν οι δόσεις, θα μείνουν τα χρέη
και θα μείνουμε μόνοι μας με τους εαυτούς μας. Πρέπει να αλλάξουμε ουσιαστικά
το πολιτικό μας σύστημα και αυτό με τις μικρές μας δυνάμεις ξεκινάμε να
χτίσουμε."
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Στην ερώτηση για τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους δικαίου, ο
Θ.Σκυλακάκης απάντησε:
"Εδώ υπάρχει μια τεράστια συζήτηση που πρέπει να κάνει ειλικρινά η ελληνική
κοινωνία. Σήμερα δίνουμε πρόωρες συνταξιοδοτήσεις σε γυναίκες στα 50 και σε
ανθρώπους με πλασματικά χρόνια, συμπεριλαμβάνοντας τον χρόνο που απεργούσαν.
Δηλαδή δίνουμε χρήματα με την παλιά λογική στο κοινωνικό κράτος, ενώ
εκατομμύρια άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Ένα από αυτά που πρέπει κάνουμε είναι
να μετακινήσουμε τα χρήματα που δίνονταν ρουσφετολογικά στη μεσαία τάξη για
εξαγορά ψήφων και να τα πάμε στην κατεστραμμένη μεσαία τάξη, στους
ανθρώπους που είναι σε απόγνωση. Αυτό απαιτεί μέτρημα, απαιτεί δικαιοσύνη και
απαιτεί να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται και
αυτό κάνει ακόμα πιο επώδυνη την τραγωδία που βιώνουν εκατομμύρια άνθρωποι
γύρω μας."
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