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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι εισηγήσεις του προέδρου της Δράσης, Θόδωρου Σκυλακάκη, και του ιδρυτή της,
Στέφανου Μάνου, στη Συνδιάσκεψη Θέσεων της Δράσης
Θόδωρος Σκυλακάκης: Υιοθέτηση της απλής αναλογικής για να παύσει η ακραία
ρητορική και να οδηγηθούμε σε ειλικρινείς και χρήσιμες πολιτικές συνεργασίες.
"Η δική μου απάντηση είναι ότι η βόμβα μπορεί να αποφορτιστεί αν η κυβέρνηση
αναλάβει την πολιτική πρωτοβουλία να αλλάξει το εκλογικό σύστημα και να
ψηφίσει την απλή αναλογική. Το σημερινό bonus των 50 εδρών, που οδηγεί στην
απόλυτη και ανεξέλεγκτη άσκηση της εξουσίας, είναι το βασικό κίνητρο πίσω από
τις ακραίες πολιτικές που υιοθετούν τα κόμματα στην αντιπολίτευση και ο
τροφοδότης της εξ ίσου ακραίας πελατειακής πολιτικής που ασκούν όταν
κυβερνούν. Χωρίς το κίνητρο του bonus, πολύ γρήγορα θα πρυτανεύσει η λογική και
η προσγείωση στην πραγματικότητα που επιβάλουν οι ευρύτατες κυβερνητικές
συνεργασίες. Είναι πολύ πιθανό και τις πρόωρες εκλογές να αποφύγουμε και να
δώσουμε την ευκαιρία για την ανανέωση του πολιτικού συστήματος και την
φυσιολογική εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας."
Στέφανος Μάνος: Οι υπερβολικές κρατικές δαπάνες και η αναποτελεσματικότητα
της δημόσιας διοίκησης, γενεσιουργές αιτίες της κρίσης, παραμένουν.
Ο πρώην Πρόεδρος της Δράσης Στέφανος Μάνος υποστήριξε ότι οι υπερβολικές
δημόσιες δαπάνες και η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης είναι οι
γενεσιουργές αιτίες της κρίσης. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να στοχεύουν στη
θεραπεία των δύο αυτών προβλημάτων. Μέχρι σήμερα, ούτε η ΝΔ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ
ούτε κάποιο άλλο κόμμα έχουν αναγνωρίσει την κεντρική σημασία των υπερβολικών
δαπανών και της αναποτελεσματικότητας της διοίκησης. Χωρίς όμως σωστή
τδιάγνωση δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική θεραπεία. Γι αυτό η χώρα βρίσκεται
σε πλήρες αδιέξοδο. Μετά από 5 χρόνια άκαρπων προσπαθειών ΠΑΣΟΚ-ΝΔ,
οδηγούμεθα σε εκλογές για να εφαρμόσει ακόμη πιο άκαρπες προσπάθειες ο ΣΥΡΙΖΑ.
Καθήκον της Δράσης απέναντι στην ιστορία της πατρίδας μας είναι να ενημερώσει
τον Ελληνικό λαό για το τι είναι η πραγματική αιτία της κακοδαιμονίας. Έστω εις
ώτα μη ακουόντων.
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