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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ ΣΤΟΝ REAL FM ΚΑΙ ΤΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
Ακολουθούν αποσπάσματα από τη συνέντευξη του κ. Σκυλακάκη
Είπε για:
Πρωτογενές πλεόνασμα
"Αποκαλύφθηκε πριν από πολλούς μήνες πως δεν έχουν πληρωθεί 360 χιλιάδες
συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Δεν έχουν περιληφθεί στο έλλειμμα. Καταλαβαίνετε
πως όλη αυτή η λογιστική προσπάθεια, που έχει ένα νόημα στην διαπραγμάτευση,
έχει παράλληλα και ένα τεράστιο κόστος για τους ανθρώπους. Δημιουργείται
πλεόνασμα, μη πληρώνοντας συντάξεις".
Φορολογία
"Υπάρχει μια τεράστια υπερφορολόγηση. Βγήκε χθες πως είναι 2,6 εκατομμύρια οι
φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία, προσθέστε ένα
εκατομμύριο που χρωστούν στην ΔΕΗ, 370.000 που είναι στον ΟΑΕΕ και χρωστούν 8
εκατ. ληξιπρόθεσμα. Το ερώτημα είναι, πώς εξηγεί ο κύριος Στουρνάρας το γεγονός
πως οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους; Η άποψη της
Δράσης είναι πολύ σαφής. Υπάρχει υπερφορολόγηση που διαλύει τη μεσαία τάξη και
στον ιδιωτικό τομέα. Και είμαστε οι μοναδικοί που δείχνουμε μια εναλλακτική
πορεία. Χρειαζόμαστε μικρότερο κράτος, με λιγότερους φόρους, για να
μεταφέρουμε μαζικά πόρους στον παραγωγικό, εξωστρεφή ιδιωτικό τομέα της
οικονομίας για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο".
Ελληνικό
"Εμείς έχουμε εδώ και πολλούς μήνες επισημάνει, πως οι αποκρατικοποιήσεις
γίνονται με απομάκρυνση, αντί για προσέλκυση επενδυτών. Στην ΔΕΣΦΑ ξεκίνησαν
3-4 και κατέληξε ένας, στον ΟΠΑΠ το ίδιο, στα λαχεία το ίδιο και τώρα έχουμε και
το Ελληνικό. Κατά την γνώμη μου, είναι αδιανόητο να φύγει το μεγαλύτερο
περιουσιακό στοιχείο της χώρας, με μια προσφορά, σαν να μην υπάρχουν επενδυτές.
Δεν μπορούμε να λέμε πως υπάρχουν επενδυτές που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
αλλά υπάρχει μόνος ένας στον πλανήτη, που να ενδιαφέρεται για το «φιλέτο» του

Ελληνικού. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει, η ουσία είναι πως δεν μπορείς να δώσεις το
πιο πολύτιμο στοιχείο της χώρας, με μια προσφορά. Ας κάνει έναν δεύτερο
διαγωνισμό και αν μη τι άλλο, θα μπορέσει να δώσει το Ελληνικό, μετά την
τακτοποίηση του ελληνικού χρέους που θα γίνει μετά το καλοκαίρι, κάτι που θα
αυξήσει πολύ το τίμημα".
Ευρώπη
"Ο ευρωσκεπτικισμός χειροτερεύει και στον Βορρά και στον Νότο. Και αυτό είναι
πολύ ανησυχητικό.
Στον Βορρά, διότι θεωρούν πως τα χρήματα της Ευρώπης δεν χρησιμοποιούνται
σωστά. Και στον Νότο θεωρούν πως μέσα από τον διακυβερνητικό τρόπο
λειτουργίας, αυτό δεν είναι Ευρώπη. Συμφωνώ και με τους δυο. Η πρόταση μας
είναι πως για να το λύσουμε αυτό, θέλουμε περισσότερη και ομοσπονδιακή Ευρώπη.
Θέλουμε ισχυρούς θεσμούς που δεν θα είναι διακυβερνητικοί, αλλά θα βασίζονται
σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δεν θα είναι οι κυβερνήσεις που αποφασίζουν, αλλά
ισχυρά ευρωπαϊκά όργανα. Και αυτό είναι κάτι που εμάς μας ευνοεί ως πιο
αδύνατους. Όταν αποφασίζουν οι κυβερνήσεις, η Ελλάδα χάνει. Και η Γερμανία δίνει
τον τόνο της πολιτικής".
Ευρωπαϊκά κονδύλια
"Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά λεφτά με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα. Είμαι στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών και πρέπει να
σας πω ότι δεν ελέγχονται σωστά τα ευρωπαϊκά χρήματα, υπάρχει διαφθορά,
σπατάλη, κακή χρήση".
Ευρωεκλογές
"Η Δράση κατεβαίνει σε εκλογές για να πει στον κόσμο: "Μην ψηφίσετε
ευρωσκεπτικιστές που πάνε την Ευρώπη πίσω. Ψηφίστε κόμματα, όπως είμαστε
εμείς, που θέλουμε να προχωρήσει μπροστά η υπόθεση της Ευρώπης". Δεν υπάρχει
λύση αν γυρίσουμε στα σύνορα μας. Με την Ελλάδα τόσο αποδυναμωμένη, με τόσο
μεγάλο χρέος, με τόσους πολλούς ανέργους, δεν υπάρχει δρόμος έξω από την
Ευρώπη. Υπάρχει δρόμος μόνο μέσα από την Ευρώπη".
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