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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη του προέδρου της Δράσης, Ευρωβουλευτή Θ. Σκυλακάκη στη Δημόσια
Τηλεόραση και την εκπομπή "Ενημέρωση"
Αποσπάσματα από την παρέμβασή του:

●

●

●

●

Η Δράση ανήκει στο κόμμα των φιλελευθέρων στην Ευρώπη, ένα κεντρώο κόμμα,
το τρίτο μεγαλύτερο σε δύναμη. Υποψήφιός μας θα είναι ο Guy Verhofstadt, ο
οποίος είναι από τους πιο εμπνευσμένους ευρωπαϊστές της εποχής μας. Θέλει
όμως μια άλλη Ευρώπη.

Εμείς πιστεύουμε πως χρειάζεται μια πολύ ευρύτερη συμμαχία μεταξύ
φιλελευθέρων, σοσιαλδημοκρατών, οικολόγων, κεντρώων για να μπορέσει η χώρα
να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της. Βασικό σημείο αυτής της συμμαχίας, είναι
ότι πρέπει να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο
νοικοκυριά που έχουν μπει σ’ έναν ατομικό κύκλο χρεοκοπίας. Το χρεοκοπημένο
κράτος μέσα από την φορολογία και τις εισφορές, χρεοκοπεί τα νοικοκυριά και οι
άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση.

Εμείς λέμε λιγότερους φόρους, μικρότερο κράτος. Δεν μπορούν να κάνουν νέους
διορισμούς το 2014, όταν ο άλλος χρεοκοπεί και του παίρνουν το σπίτι, επειδή του
βάζoυν φόρους. Δεν γίνονται αυτά. Είναι αδιανόητο να έχουμε 1,4 εκατομμύρια
ανέργους, να είναι στο σύνολο τους στον ιδιωτικό τομέα και να συνεχίζουμε να
βγάζουμε στη σύνταξη ανθρώπους στα 50. Πρέπει να σταματήσουν οι πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις, πρόκειται για εθνικό έγκλημα. Χρειαζόμαστε δυο δις για
συντάξεις κάτω από τα 55.

Ως ευρωβουλευτής έχω ανοίξει το θέμα των δανείων των κομμάτων που κανείς
δεν τα κουβεντιάζει. Έχω ανοίξει το θέμα του σκανδάλου των εξοπλισμών, που
πρέπει να το δει και η Ευρώπη και η Ελλάδα. Να ασκήσει αγωγές η κυβέρνηση
εναντίον των ξένων εταιριών, που έχει αποδειχθεί ότι το λάδωναν. Αυτό μπορεί

να μας διευκολύνει και στην ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση. Υπάρχει πραγματικό
αντικείμενο να προχωρήσουμε σ’ αυτή την υπόθεση και θα ήθελα και από την
κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα, να τοποθετηθούν επιτέλους σ’ αυτό. Οι
μίζες ήταν τεράστιες. Αν η Ελλάδα θέλει στα σοβαρά να διαπραγματευτεί, πρέπει
να θέσει όχι τα παράλογα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το επαχθές χρέος και τέτοια
πράγματα, αλλά τα πραγματικά δικαιώματα τα οποία έχει.
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Είμαστε απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Επομένως και στα κόμματα που την
ασκούν. Αν τα κόμματα άλλαζαν πολιτική, τότε θα συζητούσαμε με οποιονδήποτε.

Όταν ήταν αντιπολίτευση η ΝΔ, ακολουθούσε ακριβώς την ίδια στρατηγική με
τον ΣΥΡΙΖΑ. Να επιβληθούν συνεργασίες με έναν εκλογικό νόμο , όπως η απλή
αναλογική, να ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρχει το δέλεαρ της κομματικής χρήσης
της εξουσίας. Στα νοσοκομεία πχ οι διορισμοί ήταν κομματικοί, ρουσφέτια. Πρέπει
να σταματήσει η κομματική πολιτική και να επιδιωχθεί μόνιμη κουλτούρα
συνεργασίας.
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