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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη του Προέδρου της Δράσης Θ.Σκυλακάκη στο STAR CHANNEL, στη
δημοσιογράφο Π.Τσαπανίδου
Συνέντευξη του Προέδρου της Δράσης Θόδωρου Σκυλακάκη στο STAR
CHANNEL, στη δημοσιογράφο Πόπη Τσαπανίδου
ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ
Ο Πρόεδρος της Δράσης Θόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας στο Star Channel στη
δημοσιογράφο Πόπη Τσαπανίδου αναφέρθηκε στα χρέη και τα δάνεια της Νέας
Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τα οποία ξεπερνούν τα 270 εκ. ευρώ, με στοιχεία του
2012. Νεώτερα στοιχεία δεν είναι γνωστά γιατί το όλο θέμα καλύπτεται από πέπλο
αδιαφάνειας, δεδομένου ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, αρνείται να στείλει τα σχετικά
στοιχεία στη Βουλή.
Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης:
Δημοσιογράφος: Πόσα χρήματα χρωστούν τα κόμματα;
Θ.Σκυλακάκης: 270 εκ. είναι το τελευταίο νούμερο που ξέρουμε ότι χρωστάνε ΝΔ
και ΠΑΣΟΚ, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδας δεν δίνει στοιχεία επικαλούμενη το
απόρρητο. Είναι πολλά χρήματα, περίπου ¼ του δισεκατομμυρίου.
Δημοσιογράφος: Με τί τόκους;
Θ.Σκυλακάκης: Την τελευταία φορά που μετράγαμε το επιτόκιο ήταν πάνω από 8%.
Τώρα δεν ξέρουμε, αφού όπως σας είπα υπάρχει αδιαφάνεια.
Δημοσιογράφος: Από πότε και μετά υπάρχει αυτή η αδιαφάνεια;
Θ.Σκυλακάκης: Εδώ και ένα χρόνο περίπου
Δημοσιογράφος: Πότε πήραν τα δύο κόμματα αυτά τα δάνεια;
Θ.Σκυλακάκης: Έχουν αρχίσει να τα λαμβάνουν από το 1990. Τελευταία φορά που
ξέρουμε ότι ελήφθη δάνειο ήταν το 2012, με τη Νέα Δημοκρατία να λαμβάνει
δάνειο 15 εκ. ευρώ, χωρίς να ξέρουμε εάν το έλαβε πριν ή μετά τις εκλογές.
Δημοσιογράφος: Τα κόμματα μπορούν να τα πληρώσουν αυτά τα δάνεια;
Θ.Σκυλακάκης: Όχι δεν γίνεται. Είναι τελείως αδύνατο, γιατί μόνο οι τόκοι είναι
πάνω από 20 εκ. και ΠΑΣΟΚ και ΝΔ δεν έχουν λαμβάνειν πάνω από 10 εκ. τακτικές

επιχορηγήσεις. Για το κεφάλαιο ούτε λόγος.
Δημοσιογράφος: Σήμερα, τα κόμματα πληρώνουν αυτά τα χρέη ή όχι;
Θ.Σκυλακάκης: Δεν το γνωρίζουμε, είναι μέγα θέμα και θα το ρωτήσω και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που υποτίθεται ότι το παρακολουθεί.
Δημοσιογράφος: Ξέρουμε πού πήγαν τα χρήματα αυτά;
Θ.Σκυλακάκης: Τα κόμματα χρησιμοποίησαν αυτά τα χρήματα κατά βούληση και
πήραν και πολλές ψήφους με αυτά.
Δημοσιογράφος: Αν τα κόμματα δεν μπορούν να πληρώσουν, τι θα γίνει
Θ.Σκυλακάκης: Θα το πληρώσουμε εμείς το «φέσι», γιατί οι τράπεζες είναι κατά
90% κρατικοποιημένες, οπότε αυτό το ¼ του δις θα πάει στους φόρους μας.
Διαλέξτε όποιους φόρους θέλετε, ακινήτων κλπ.
Δημοσιογράφος: Ευθύνες δεν υπάρχουν;
Θ.Σκυλακάκης: Υπάρχουν και τις αναζήτησα και πολιτικά και αλλιώς, αλλά τόσο
οι τράπεζες όσο και οι πολιτικοί έχουν προστατευθεί από αυτή την υπόθεση.
Ψηφίστηκε μία τροπολογία, που, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, όπως διέρρευσαν
στον τύπο, προστατεύει από τυχόν ποινικές ευθύνες τόσο τις τράπεζες όσο και τους
επικεφαλής των κομμάτων ή τους υπεύθυνους οικονομικών που έκαναν αυτές τις
συναλλαγές.
Δημοσιογράφος: Η δικαιοσύνη τί κάνει;
Θ.Σκυλακάκης: Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι, σηκώνει ψηλά τα χέρια, αποφασίζει ότι
είναι τυφλή!
Δημοσιογράφος: Γιατί δεν φωνάξατε νωρίτερα, αφού τα βλέπατε; Εσείς δεν
ήσασταν μέσα σε αυτά τα κόμματα;
Θ.Σκυλακάκης: Φωνάζω γι’ αυτό το θέμα από το 2011. Ήμουν και μέσα και έξω.
Όταν φτιάξαμε με τον Στέφανο Μάνο τους Φιλελεύθερους το 1999, φωνάξαμε για
πολλά, αλλά ο κόσμος δεν άκουγε. Και τώρα δεν είναι εύκολο να σε ακούσουν, γιατί
σπανίως τα ΜΜΕ ασχολούνται με ένα τέτοιο θέμα. Θέλει πολύ μεγάλη τόλμη για να
βγάλεις αυτό το θέμα.
Πληροφορίες
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 210 7472530
Email press@drassi.gr

