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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Θόδωρος Σκυλακάκης στη "Σαββατιάτικη Ελευθεροτυπία"
Συνέντευξη του Προέδρου της Δράσης Θόδωρου Σκυλακάκη στη «Σαββατιάτικη
Ελευθεροτυπία» και τη δημοσιογράφο Βίκυ Σαμαρά
Έχετε κάνει σημαία την υπερφορολόγηση στα ακίνητα. Ποια είναι όμως η
εναλλακτική στον ενιαίο φόρο ακινήτων, δεδομένου ότι βρέξει- χιονίσει η
κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στην τρόικα ότι θα συγκεντρώσει 2.9 δισ έσοδα
με ονομαστικό στόχο τα 3,5;
Θ. Σκυλακάκης: Στην τρόικα έχουμε δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσουμε πλεόνασμα.
Η τρόικα εξ αρχής δήλωνε –και δεν το τήρησε ποτέ- ότι προτιμούσε η μείωση του
ελλείμματος να προέλθει από μείωση δαπανών και όχι από αύξηση των φόρων. Κι
εμείς προτείνουμε συγκεκριμένες μειώσεις δαπανών που θεωρούμε ότι
αντισταθμίζουν και με το παραπάνω την μείωση των φόρων που προτείνουμε. Να
σταματήσει η κυβέρνηση τις νέες προσλήψεις (8000 το 2014), να σταματήσει τα
εφάπαξ και τις συντάξεις από τα 50, σε ανθρώπους που δεν πλήρωσαν ποτέ
ανάλογες εισφορές, να σταματήσει τη μισθοδοσία από το δημόσιο των υπαλλήλων
που βλάπτουν ή δεν αποδίδουν, να πάψει να διατηρεί οργανισμούς που προ πολλού
έπρεπε να έχουν κλείσει ή αποκρατικοποιηθεί. Η μείωση της φορολογίας και των
δαπανών θα δημιουργήσει το χώρο στον ιδιωτικό τομέα να ξαναρχίσει να παράγει
και να προσλαμβάνει. Αυτό είναι το κλειδί.
Με την πρωτοβουλία “Το ακίνητο σου δεν είναι δικό τους” τι στόχο έχετε;
Παροτρύνετε ουσιαστικά τους πολίτες σε ένα κίνημα τύπου “δεν
πληρώνω”;
Θ. Σκυλακάκης: Κάθε άλλο, τους βοηθάμε να οργανωθούν και να διεκδικήσουν τη
νομιμότητα που παραβιάζει η σημερινή κυβέρνηση. Για παράδειγμα θα στραφούμε
δικαστικά κατά της παράνομης μη προσαρμογής των «αντικειμενικών» αξιών, με
την οποία η κυβέρνηση φορολογεί ανύπαρκτη περιουσία. Κάτι που παραβιάζει και
την μνημονιακή υποχρέωση (οι «αντικειμενικές» που ισχύουν από το 2007, έπρεπε
να είχαν προσαρμοστεί στις πραγματικές από τον Ιούνιο του 2012 με βάση το
μνημόνιο), αλλά και τον νόμο περί αντικειμενικών, που προβλέπει προσαρμογή ανά
διετία. Η κυβέρνηση παρανομεί.
Πρόσφατα κατατέθηκε ασφαλιστικό νομοσχέδιο για να βρεθούν 500 εκ

ευρώ. Κανείς όμως δεν έχει υπολογίσει το πραγματικό έλλειμμα των
ταμείων. Πως θα καταστούν λοιπόν βιώσιμα; Και μην ξεχνάμε και τη ρήτρα
αυτόματης διόρθωσης.
Θ. Σκυλακάκης: Κανείς δεν ξέρει την πραγματική εικόνα αφού η υποχρέωση
συνολικής αναλογιστικής μελέτης για το όλο ασφαλιστικό σύστημα δεν έχει
εκπληρωθεί. Κι ο λόγος είναι απλός. Για να συνεχιστεί το κοινωνικό σκάνδαλο των
συνταξιοδοτήσεων προνομιούχων από τα 50 και των άλλων αλόγιστων παροχών.
Την ίδια ώρα εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν οδηγηθεί σε αδυναμία
εκπλήρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και κινδυνεύουν με
κατασχέσεις περιουσιών, ποινικές διώξεις και εκατοντάδες χιλιάδες βιώνουν τον
αποκλεισμό των ιδίων και των οικογενειών τους από κάθε ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη (ΟΑΕΕ). Επιτέλους πρέπει να μιλήσουμε για το τι πραγματικά συμβαίνει
σ’ αυτό τον τόπο.
Στην εκδήλωση της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών “Για μία
άλλη Ευρώπη” την ερχόμενη Πεμπτη στην Αθήνα, εκτός από το Γκυ
Φερχόφσταντ , έχετε καλέσει την Άννα Διαμαντοπούλου και το Γιώργο
Φλωρίδη. Ενόψει και των ευρωεκλογών κυοφορείται κάποια συνεργασία;
Και είναι πρόσωπα με βεβαρημένο κυβερνητικό παρελθόν τα ιδανικά για
αυτό;
Θ. Σκυλακάκης: Το θέμα των συνεργασιών για τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού
μετώπου αλλαγής του πολιτικού συστήματος, που να κινητοποιήσει τον ευρύτερο
μεταρρυθμιστικό χώρο, είναι ανοικτό και πολύ σημαντικό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει
εκ του μηδενός. Στη νέα σύνθεση το μεταρρυθμιστικό έργο και η γενικότερη πορεία
του καθενός μας πρέπει να κρίνεται δίκαια και κατά περίπτωση, όχι με
ισοπεδωτικές γενικεύσεις. Αυτή είναι βασική θέση, που ως φιλελεύθερος
αταλάντευτα υποστηρίζω.
Πως κρίνετε της “κόκκινες γραμμές” της κυβέρνησης, τον τρόπο και την
ουσία της διαπραγμάτευσης;
Θ. Σκυλακάκης: Τα είπε όλα η κ. Μέρκελ όταν ρωτήθηκε αν ο κ. Σαμαράς της
έθεσε το θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού προγράμματος και απάντησε ότι τον
είδε για 5 λεπτά και ουδέποτε συζήτησαν αυτό το θέμα. Διαπραγματευόμαστε με
τον εαυτό μας, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει εναλλακτικό σχέδιο -με λιγότερες
δαπάνες και λιγότερους φόρους- που θα έβαζε κάτι καινούριο στο τραπέζι της
διαπραγμάτευσης.
Ποιος ο ρόλος της τρόικας και πως απαντάτε στην κριτική ότι ενίοτε οι
φιλελεύθεροι λειτουργείτε ως υποκατάστημα της τρόικας στην Ελλάδα,
δεδομένου ότι εκφράζετε ένα συγκεκριμένο πολιτικό δόγμα;
Θ. Σκυλακάκης: Έχω ασκήσει αυστηρή κριτική στην τρόικα, αλλά επί της ουσίας.
Για τα εκτός πραγματικότητας σχέδια αποκρατικοποιήσεων των 50 δις, για την
υπερφορολόγηση και τη διατήρηση ενός μεγάλου κράτους (50% του ΑΕΠ δαπάνες
γενικής κυβέρνησης το 2012), εις βάρος του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που
οδηγήθηκε μαζικά στην ανεργία κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι φιλελεύθερος. Η
Δράση ως κόμμα του ριζοσπαστικού μεταρρυθμιστικού κέντρου έχει και πολλά
στελέχη από τον χώρο των οικολόγων ή της κεντροαριστεράς. Όλοι όμως
συμφωνούμε στην ανάγκη για λιγότερους φόρους και μικρότερο κράτος. Όποιος μας

ψηφίσει θα ξέρει συνεπώς τι ψηφίζει. Δεν κοροϊδεύουμε κανέναν.
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