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Συνέντευξη του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, στην εκπομπή «Καλοκαιρινή
Ενημέρωση» της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους Νίνα Κασιμάτη και Θάνο Σιαφάκα

(Απόσπασμα)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στο παρελθόν είχε ερωτηθεί ο κ Τσακαλώτος για την πορεία του
κυβερνητικού έργου, για το ζήτημα της επιτάχυνσης του συντονισμού και είχε πει
ότι κάποιοι παίζουν κατενάτσιο. Εσείς έχετε εκφραστεί για τη ΔΕΗ πολλές φορές με
σκληρό τρόπο. Εκτιμάτε ότι παίζεται κατενάτσιο στην προσπάθεια που κάνει η
κυβέρνηση για να βγει από τα μνημόνια το 2018;

Π.ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Καταρχάς μου είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσω το περιεχόμενο
αυτής της δήλωσης του Ευκλείδη Τσακαλώτου. Άρα θα μιλήσω για το πώς βλέπω
εγώ τα πράγματα. Πώς βλέπω τη διαπραγμάτευση για παράδειγμα. Θεωρώ ότι η
διαπραγμάτευση κάθε φορά με τους θεσμούς είναι μία αντιπαράθεση με άλλα
μέσα. Μπορεί να μην βρισκόμαστε στην ένταση των σχέσεων του 2015, αλλά όταν
καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, να είστε απολύτως βέβαιοι ότι είμαστε από
διαφορετική πλευρά και όταν πηγαίνουμε με συγκεκριμένες εναλλακτικές
προτάσεις κερδίζουμε πράγματα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Όταν πηγαίνεις
με μία διάθεση απόλυτης υιοθέτησης των παραινέσεων, των επιταγών και των
προσταγών των θεσμών, τότε χάνει η χώρα και ο λαός της. Κάνω μία γενική
τοποθέτηση και μιλώ για την προσωπική μου εμπειρία. Την περίοδο που ήμουν
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας κάνω γνωστό ότι το σχέδιο για την
διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του ΑΔΜΗΕ, των δικτύων της χώρας, το οποίο
πέτυχε, δεν θα πετύχαινε εάν πηγαίναμε με κατεβασμένα τα χέρια και σκυμμένο το
κεφάλι. Και όχι μόνο εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε, αλλά κρατώντας το 51% στο
δημόσιο, κρατώντας το management, δώσαμε και το 24% στο μεγαλύτερο Κινέζο
επενδυτή -άρα έχουμε εξασφαλίσει μία μεγάλη στρατηγική συμμαχία- στην τιμή των
320 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να ενδώσουμε σε μία λογική ξεπουλήματος της
δημόσιας περιουσίας. Σας πληροφορώ ότι όταν είχε κατατεθεί το νομοσχέδιο προς
συζήτηση στη Βουλή έπαιρναν τηλέφωνο και ζητούσαν να αποσυρθεί. Δεν το
αποσύραμε.


