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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ομιλία Θ. Σκυλακάκη στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση των «Γεφυρών»
Φίλες και φίλοι,
“Οἱ καμπάνες πλερωμένες, ἔκαναν σὰ βουρλισμένες.” Έτσι έγραφε ο εθνικός μας
ποιητής ο Διονύσιος Σολωμός πριν από δύο σχεδόν αιώνες σε ένα αλληγορικό του
σατυρικό ποίημα με τίτλο: «Το όνειρο». Ένα ποίημα στο οποίο ο Σολωμός
περιγράφει έναν εφιάλτη, από τον οποίο ξυπνά κάθιδρος και τρομοκρατημένος.
Θυμήθηκα αυτόν το στίχο καθώς το όνειρο μιας κανονικής ευρωπαϊκής χώρας,
στην οποία μπορείς να ζήσεις και να προκόψεις, στην οποία σε σέβονται και σέβεσαι
συμπολίτες και θεσμούς, έχει μετατραπεί για εκατομμύρια Έλληνες σε εφιάλτη. Όλο
και περισσότεροι συμπολίτες μας ξυπνούν τα πρωινά κάθιδροι, με μια χωμάτινη
γεύση στο στόμα και τον εφιάλτη μιας αδυσώπητης και αδιέξοδης οικονομικής και
κοινωνικής πραγματικότητας να τους πνίγει.
Τι ακούν όμως γύρω τους; Τα μάθατε τα νέα φίλοι μου. Μας τα λένε τα κόμματα
της κυβέρνησης και τα φερέφωνά τους. Έρχονται ανακάμψεις, επενδυτές με χρυσά
κουμπιά και κελεμπίες, χαμηλές φορολογίες, κοινωνικά μερίσματα. Νέες θέσεις
εργασίας.
“Οἱ καμπάνες πλερωμένες, κάνουνε σὰ βουρλισμένες.”
Κι από κοντά οι επιστήμονες καταμετρητές της κοινής γνώμης. Όσοι
ανασκολοπίζουν την λαϊκή βούληση και την παρουσιάζουν καταλλήλως
σκηνοθετημένη τις παραμονές των εκλογών. Είναι όλα κανονισμένα σας λένε, μια
από τα ίδια, τίποτε δεν αλλάζει. Έχουμε μάθει τι ψηφίζετε πριν από σας για σας.
Οπότε καλά θα κάνετε να συμμορφωθείτε προς τας υποδείξεις.
“Οἱ καμπάνες πλερωμένες, κάνουνε σὰ βουρλισμένες.”
Το λένε αλλά δεν είναι αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι ότι όσοι μας ακούτε έχετε
ακόμα τη δύναμη να αλλάξετε τα πάντα την Κυριακή. Μετά θα είναι αργά.
Τι σχεδιάζει η σημερινή εξουσία για μετά τις εκλογές έχει ήδη προδιαγραφεί για
όσους ξέρουν να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές. Τις λεπτομέρειες και τα μικρά

γράμματα των συμβολαίων.
Από Δευτέρα λοιπόν έρχονται οι φόροι εισοδήματος που θα είναι για τη μεγάλη
πλειοψηφία του κόσμου διπλάσιοι και τριπλάσιοι από πέρυσι.
Έρχονται οι νέοι φόροι ακινήτων που θα επιβάλλονται σε ψεύτικες εξωπραγματικές
«αντικειμενικές αξίες», μέχρι το 2017. Σας φορολογούν με ψεύτικές αξίες, για
ακίνητα κλειστά και ανενεργά, αλλά αν δεν μπορείτε να πληρώσετε το φόρο οι κ.κ.
Σαμαράς και Βενιζέλος ήδη συμφώνησαν με την τρόικα να σας βγάζουν από εδώ και
πέρα το σπίτι στο σφυρί από το 1/3 της αντικειμενικής του αξίας.
Έρχεται μετά τις εκλογές νέα καταδίωξη και για τους ασφαλισμένους στα ταμεία
αυτασφάλισης, με πρώτο τον ΟΑΕΕ. Το περίπου μισό εκατομμύριο των
επαγγελματιών, επιστημόνων, εμπόρων, βιοτεχνών και άλλων μικροεπιχειρηματιών,
που χρωστούν εισφορές που είναι αδύνατο να πληρώσουν γιατί είναι σήμερα
εξωπραγματικά υψηλές. Εισφορές που έμειναν οι ίδιες από την αρχή της κρίσης,
ενώ το εισόδημά τους εξανεμίστηκε.
Από Δευτέρα όλοι αυτοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ΚΕΑΟ. Δεν το ξέρατε το
ΚΕΑΟ. Θα το μάθετε. Είναι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Από το
ΚΕΑΟ και από τις εφορίες θα έρθει το νέο κύμα κατασχέσεων τραπεζικών
λογαριασμών και ακινήτων για όσους οφείλουν και δεν μπορούν να πληρώσουν.
Που θα πάνε τα χρήματα; "Υπάρχουν ανάγκες του κράτους που πρέπει να
καλυφθούν", μας λένε.
"Ανάγκη" του κράτους οι 14 χιλιάδες διορισμοί και τα δεκάδες χιλιάδες νέα stage
στους δήμους και στο δημόσιο, από τα οποία δεν μένει ούτε μια θέση εργασίας.
"Ανάγκη" του κράτους οι συντάξεις σε πενηντάρηδες προνομιούχους των
συντεχνιών μαζί και οι πολυτελείς εθελούσιες έξοδοι των δεκάδων χιλιάδων ευρώ.
Ανάγκη του κράτους τα 300 εκ δανεικά κι αγύριστα των κομμάτων, και τα 200 εκ.
δανεικά κι αγύριστα των Μεγάρων.
"Ανάγκη" του κράτους που συνεχίζεται αν κρίνουμε το βουνό λεφτά που πήρε ο κ.
Σαμαράς το 2013 από τις τράπεζες, 15 εκ. νέα δανεικά. Αφού πρώτα αμνήστευσε με
νόμο τους τραπεζίτες που του τα έδωσαν.
Που τα χρησιμοποιεί; Έχει έξοδα ο άνθρωπος.
Μόνο τα «Διάφορα Γενικά Έξοδα» του κόμματός του ήταν πέρυσι κοντά 2 εκ. ευρώ.
Αυτά λέει ο ισολογισμός του. Τον ισολογισμό του κ. Βενιζέλου δεν τον βρήκαμε.
Αλλά τι σημασία έχει; Έχει ήδη αρχίσει η αλλαγή ονόματος και ΑΦΜ, όπως έκαναν
και στις ΠΑΕ, και το ΠΑΣΟΚ με τα χρέη θα μείνει στον Έλληνα φορολογούμενο, που
παίρνει πάντα το «Μουτζούρη», ενώ η ΕΛΙΑ θα ξεκινήσει νέα καριέρα. Οι
πρωταγωνιστές της καταστροφής, αφού θα σας φορτώσουν τις ανομίες τους είναι
έτοιμοι για νέες περιπέτειες. Φτάνει να ξεπεράσουν τον σκόπελο της Κυριακής.
Ποια είναι η μακροχρόνια προοπτική. Μας την είπε ήδη ο κ. Σαμαράς.
Τουλάχιστον 1 εκ. άνεργοι μέχρι το 2018. Τι θα κάνουν όσοι θα κλείνουν μια

δεκαετία χωρίς δουλειά; Πρόβλημά τους μας λέει η κυβέρνηση. Όσοι μπορούν θα
γίνουν μετανάστες, οι υπόλοιποι θα φυτοζωούν εδώ. Στα συσσίτια και στα
φιλοδωρήματα των μερισμάτων. Θα ακούν όμως και μουσική. «Οι καμπάνες
πλερωμένες θα χτυπούν σα βουρλισμένες».
Αυτά όμως θα συμβούν από Δευτέρα. Αν σας πείσουν να τους επιδοκιμάσετε την
Κυριακή.
Αν σας πείσουν χρησιμοποιώντας ως φόβητρα μια αντιπολίτευση παντελώς
ακατάλληλη να κυβερνήσει και ένα κόμμα απεχθές, τέκνο της τυφλής οργής του
κόσμου για όλα όσα σας περιγράφω.
Εμείς οι ΓΕΦΥΡΕΣ, ο συνασπισμός της Δράσης και της Δημιουργίας Ξανά, ο Θάνος
Τζήμερος κι εγώ, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και τώρα και μέχρι τις επόμενες
εθνικές εκλογές, για να προσφέρουμε στο αδιέξοδο δίλημμα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, μια θετική
επιλογή.
Αν δεν θέλετε να επιβραβεύσετε όσους σας κατέστρεψαν ή να ενισχύσετε δυνάμεις
που δεν μπορούν να προσφέρουν καμία διέξοδο για τη χώρα, μπορείτε να ψηφίσετε
την Κυριακή της ΓΕΦΥΡΕΣ. Το μόνο πολιτικό σχηματισμό που προσφέρει μια
ρεαλιστική, πραγματικά εναλλακτική λύση στο σημερινό αδιέξοδο.
Οι ΓΕΦΥΡΕΣ λέμε ότι την χώρα την κατέστρεψε ένα μεγάλο, διεφθαρμένο,
πελατειακό κράτος.
Ένα κράτος που διαφεντεύουν ακόμα κομματικοί μηχανισμοί, ισχυρά και
διαπλεκόμενα οικονομικά συμφέροντα και εκμαυλισμένες συντεχνίες.
Τη νύφη όμως την πλήρωσε ο παραγωγικός τομέας και οι παραγωγικοί άνθρωποι.
Όσο πιο τίμιος, όσο πιο εντάξει, όσο πιο εργατικός ήσουν, όσο πιο τίμιος, όσο πιο
εντάξει, όσο πιο εργατικός είσαι, τόσο το σημερινό σύστημα σε αρμέγει και σε
εκμεταλλεύεται μέχρι να ματώσεις.
Ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα οι διαπλεκόμενοι και οι μεγαλοφοροφυγάδες είχαν
και έχουν πολύ καλύτερη μεταχείριση από τους τίμιους και τους νοικοκύρηδες. Το
ίδιο και στο δημόσιο. Η σημερινή εξουσία επιλέγει να διώχνει από τις εφορίες αντί
για τους διεφθαρμένους τις καθαρίστριες.
Το δικό μας μήνυμα είναι απλό.
Η Ελλάδα θα σηκωθεί όρθια μόνο αν σηκωθεί όρθιος ο παραγωγικός τομέας της
οικονομίας, μόνο αν στηριχθεί η αμείλικτα καταδιωκόμενη μεσαία τάξη.
Για να συμβεί αυτό χρειαζόμαστε λιγότερους φόρους και ένα μικρότερο
μη-πελατειακό κράτος. Λιγότερους φόρους γιατί είναι το μόνο πραγματικά ισχυρό
κίνητρο που μπορούμε άμεσα να δώσουμε για να έρθουν επενδύσεις και να
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Μικρότερο κράτος, γιατί αν δεν μικρύνει σοβαρά το κράτος οι φόροι δεν πρόκειται
ποτέ να μειωθούν και η χώρα θα μείνει παγιδευμένη στη μιζέρια και την αθλιότητα.

Μη-πελατειακό κράτος γιατί τα ρουσφέτια και ο κομματισμός κατέστρεψαν τη
χώρα. Κατέστρεψαν τους συνεταιρισμούς, σπατάλησαν δεκάδες δις χρήματα που
έδωσε ο πολίτης για την υγεία, διέλυσαν τα ασφαλιστικά ταμεία με τις στρατιές
πλαστών συντάξεων και ψεύτικων αναπήρων.
Αντί για κοινωνικό κράτος που υπάρχει σε κάθε πολιτισμένη χώρα για να
προστατεύει τους πολίτες της, κατασκεύασαν ένα «κοινωνικό παρακράτος».
Το πρόγραμμα μας είναι ριζοσπαστικό και επαναστατικό. Λέμε:
Πίεσε με την ψήφο σου στις ΓΕΦΥΡΕΣ σε Ευρώπη και Ελλάδα για :
*0% φόρο στις νέες επενδύσεις για μια 10ετία. Όταν δεν γίνονται είτε ούτως είτε
άλλως επενδύσεις τι φοβάστε να δώσετε ένα τέτοιο ισχυρό κίνητρο για να
ξαναξεκινήσει η οικονομία;
*0% ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους εργαζόμενους κάτω των 30 ετών.
Πανίσχυρο κίνητρο για να προσλαμβάνονται νέοι, γιατί δεν μπορεί να χάσει μια
γενιά τα νιάτα της στην ανεργία.
*Διαγραφή χρεών των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και αντίστοιχη προσαρμογή των
μελλοντικών συντάξεων με βάση την ανταποδοτικότητα. Ένα σύστημα στο οποίο οι
μισοί έχουν φύγει έχει τελειώσει. Τολμήστε και αλλάξτε το.
*Μαζική κατάργηση γραφειοκρατικών διαδικασιών με αποφασιστική χρήση της
μηχανοργάνωσης και απλοποίηση νομοθεσίας για την επιχειρηματικότητα.
*Δραστική περικοπή περιττών κρατικών δαπανών. Όχι άλλες συνταξιοδοτήσεις στα
50, αντικειμενική αξιολόγηση και απομάκρυνση των λαθρεπιβατών του δημοσίου.
*Άμεση προσαρμογή των ψευτο-αντικειμενικών αξιών. Γιατί δεν είναι δυνατόν να
πληρώνουν οι άνθρωποι φόρο σε περιουσία που είναι πλασματική. Που δεν υπάρχει.
*20% βασικό φόρο εισοδήματος. Για να εκλείψει πραγματικά η φοροδιαφυγή και να
πληρώνουν φόρο όλοι.

Φίλες και φίλοι,
Η σημερινή Ελλάδα υποφέρει. Όμως μέσα της υπάρχουν οι δυνάμεις της ανατροπής.
Στον απλό Έλληνα, στον επιστήμονα, τον μικρό επιχειρηματία, τον εργαζόμενο, το
νέο δυναμικό αγρότη, τα νέα παιδιά που σπούδασαν στα καλύτερα πανεπιστήμια του
εξωτερικού και δημιουργούν καινούριες επιχειρήσεις μέσα στο ζόφο της κρίσης,
στο δημόσιο υπάλληλο που έμεινε μακριά από τις σειρήνες της κομματοκρατίας,
κρύβεται η δύναμη της δικής μας αλλαγής.
Όλοι αυτοί είναι έτοιμοι αν τους δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσουν μια
διαφορετική Ελλάδα.
Αυτούς κατεξοχήν εκφράζουν οι ΓΕΦΥΡΕΣ, που τις απαρτίζουν η ΔΡΑΣΗ και η

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ δύο κόμματα εθελοντών, που μπήκαν στην πολιτική για να
αλλάξουν την ανυπόφορη πραγματικότητα που ζούνε γύρω τους.
Μόνο μια τέτοια διαφορετική Ελλάδα, μια Ελλάδα για πολίτες όχι πελάτες, μια
Ελλάδα για δημιουργούς όχι εκμεταλλευτές, μπορεί να σταθεί όρθια και να
διεκδικήσει και πάλι τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο.
Ψηφίζοντας ΓΕΦΥΡΕΣ ανοίγετε ένα παράθυρο σ’ αυτή τη διαφορετική Ελλάδα, που
έχει και για την Ευρώπη ένα διαφορετικό όραμα.
Ένα όραμα που μοιραζόμαστε με τον Γκυ Φερχόφσταντ, έναν από τους
σημαντικότερους Ευρωπαίους ηγέτες της εποχής μας, υποψήφιο του Φιλελεύθερου
κόμματος, του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της Ευρώπης, που αποφάσισε να
τελειώσει την εκστρατεία του στην Ελλάδα και έχουμε την τιμή να είναι απόψε μαζί
μας και να μας μιλήσει.
Το κοινό μας όραμα είναι για μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, που θα είναι στηριγμένη σε
βαθειά ριζωμένους δημοκρατικούς θεσμούς.
Μια Ευρώπη που θα έχει ως προτεραιότητα τα δικαιώματα των πολιτών και όχι τα
εγωιστικά συμφέροντα των κυβερνήσεων.
Μια Ευρώπη πιο αλληλέγγυα, που θα διαχειρίζεται όμως πολύ πιο αποτελεσματικά
τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων.
Μια Ευρώπη ριζοσπαστική και καινοτόμα που θα μπορεί να αντέξει στο διεθνή
ανταγωνισμό γιατί θα αξιοποιεί τους πολίτες της και θα τους δίνει ευκαιρίες για να
αποκαταστήσουν με τη δουλειά τους τα σφάλματα που έγιναν, αντί να τους τιμωρεί
αδυσώπητα για τις αμαρτίες φαύλων πολιτικών συστημάτων, που και η ίδια
ανέχθηκε και κανάκεψε.

Φίλες και φίλοι,
Οι ΓΕΦΥΡΕΣ ζητούν την ψήφο σας για μια διαφορετική Ελλάδα. Όλα αυτά τα
τελευταία δύο χρόνια δεν μπορέσατε να μας ακούσετε. Σας σερβίριζαν άλλα. Σας
σερβίριζαν και σας σερβίρουν κόμματα βολικά, που είτε σιωπούσαν και σιωπούν για
αυτά που πραγματικά συμβαίνουν, είτε κραυγάζουν τόσο ώστε οι φωνές τους να
εκφράζουν μια κακόηχη απειλή κι όχι μια ρεαλιστική λύση για το σημερινό αδιέξοδο.
Σήμερα όσοι μας ακούτε αυτή την τελευταία μέρα της προεκλογικής περιόδου, όσοι
ακούτε τις ΓΕΦΥΡΕΣ σκεφθείτε ποια είναι η πραγματικότητα που ζείτε. Σκεφθείτε
και αντισταθείτε στις σειρήνες. «Οι καμπάνες πλερωμένες θα χτυπούν σα
βουρλισμένες».
Εσείς όμως μπορείτε να τους χτυπήσετε την Κυριακή τη δική σας καμπάνα.
Μια καμπάνα που θα χτυπήσει τόσο δυνατά ώστε ν’ ακουστεί και στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη.

Στείλτε ηχηρό το δικό σας μήνυμα.
Θέλουμε μια διαφορετική Ελλάδα. Και θα παλέψουμε μέχρι να την κερδίσουμε.
Σας ευχαριστώ.
Πληροφορίες
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 210 7472530
Email press@drassi.gr

