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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λιγότεροι φόροι, λιγότερο κράτος, περισσότερος ιδιωτικός τομέας
Λιγότεροι φόροι, λιγότερο κράτος, περισσότερος ιδιωτικός τομέας ήταν το
συμπέρασμα της εκδήλωσης που πραγματοποίησε χθες η Δράση στην Πάτρα, με
θέμα « υπάρχει τέλος στον εφιάλτη της ανεργίας;»

Στην εκδήλωση μίλησαν ο Πρόεδρος της Δράσης, ευρωβουλευτής Θόδωρος
Σκυλακάκης και ο πρώην υπουργός, Ανδρέας Ανδριανόπουλος.
Σε δηλώσεις τους στα τοπικά ΜΜΕ, αμφότεροι υποστήριξαν ότι το «κλειδί» στην
καταπολέμηση της ανεργίας δεν μπορεί παρά να είναι η πραγμάτωση του πολιτικού
αιτήματος της Δράσης: «Λιγότεροι φόροι, μικρότερο κράτος»

Αναλυτικά, οι δηλώσεις έχουν ως εξής:
Θόδωρος Σκυλακάκης:

«Δεν μπορεί να σε στραγγαλίζουν και εσύ να χορεύεις. Η Ελλάδα είναι σε τόσο κακή
θέση στις διαρθρωτικές αλλαγές που αντίστοιχα στην ανταγωνιστικότητα και στην
διαφθορά με βάση τις εκθέσεις της διεθνούς διαφάνειας και παγκόσμιας τράπεζας,
είμαστε πίσω από την Γκάνα και την Ναμίμπια και την Σενεγάλη. Αν δεν
προχωρήσουνε οι διαρθρωτικές αλλαγές και το κράτος να δώσει ελευθερία στους
ανθρώπους να δημιουργήσουν, δεν θα έρθει η ανάπτυξη. Βραχυπρόθεσμα αυτό που
λείπει, είναι η ρευστότητα την οποία στερεί η απίστευτη φορολογία. Είναι αδύνατον
να πας σε μια σοβαρή ανάπτυξη, αν δεν προσφέρεις ρευστότητα».

Ανδρέας Ανδριανόπουλος:

«Ήρθαμε στην Πάτρα για να εξηγήσουμε που βρίσκεται η χώρα, ποια είναι τα
αδιέξοδα και πως μπορεί να φύγει από την τραγική κατάσταση. Κάποιοι βέβαια τα
λέγαμε χρόνια αυτά. Ο κρατισμός οδήγησε την χώρα σ’ αυτή την κατάσταση και
πολλοί πιστεύουν πως θα ξεφύγουν και πάλι με τον κρατισμό. Είναι παραμύθι
θερινής νυκτός. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν μειωθεί το κράτος, με ρεαλιστικούς

τρόπους όμως και αν δεν μειωθούν οι φόροι. Τόσο καιρό η μόνη λύση που βρίσκει το
κράτος, είναι να βάζει φόρους. Και γι αυτό και έχει δημιουργήσει 1,3 εκατομμύρια
ανέργους στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί αυτό; Για να μην χάσει κανείς την δουλειά του
στο κράτος. Αυτό δεν γίνεται. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε θα πηγαίνουμε όλο
πιο βαθιά στα αδιέξοδα. Αν το συνειδητοποιήσουμε θα πάμε προς την ανάπτυξη».

Νωρίτερα, η Δράση, πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης στο κέντρο
της Πάτρας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για τους ασφαλισμένους
του ΟΑΕΕ.
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