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"Ελπίζουμεόλοι να έχουμε αυτή την εκταμίευση, χρειαζόμαστε τα χρήματα αυτά και είναι καιρός να
τα βάλουμε στα ταμεία μας", υπογράμμισε ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της Νέας
Δημοκρατίας, βουλευτής Επικρατείας Θεόδωρος Φορτσάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό
του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων "Πρακτορείο 104,9 FM" και πρόσθεσε: "Απ'
ό,τι αντιλαμβάνομαι, παραμένουν ορισμένες εκκρεμότητες και κατάλαβα ότι υπήρξε μια δέσμευση
του κ. Τσακαλώτου ότι δεν θα υπερβούμε ένα ορισμένο δημοσιονομικό βάρος για τα θέματα αυτά.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι αν υπάρξει συμφωνία σε αυτά τα ζητήματα το θέμα θα προχωρήσει, αν και το
ζήτημα δεν είναι μόνο το βάρος από τα "κόκκινα" δάνεια και την πρώτη κατοικία είναι και από άλλα
ζητήματα [...] Αν υπάρξει πραγματικά συμφωνία θα είναι θετικό ώστε να πετύχουμε την επιστροφή
πριν από το τέλος του μήνα γιατί απ' όσο θυμάμαι αρχές Απριλίου έχουμε ξανά συνεδρίαση του
αρμοδίου συμβουλίου της Ευρώπης, επομένως, εκεί θα μπορούσε να τελειώσει οριστικά το θέμα".
Ερωτηθείςσχετικά, ο κ. Φορτσάκης είπε πως "έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των ατόμων οι
οποίοι περιμένουν αυτή τη δυνατότητα ρύθμισης. Εδώ υπάρχουν τα δύο μεγάλα προβλήματα,
υπάρχει το πρόβλημα της πρώτης κατοικίας, υπάρχει το πρόβλημα των κόκκινων, των δανείων,
δηλαδή, που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτοί που έχουν πάρει ένα σπίτι, και εδώ η ΝΔ έχει
πει ότι πρέπει ξεχωρίσουμε τρεις κατηγορίες, αυτούς που δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχεία,
αυτούς οι οποίοι έχουν ως μοναδικό περιουσιακό στοιχείο την κατοικία τους και αυτοί που έχουν
και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτή η τρίτη κατηγορία είναι η πιο περίπλοκη γιατί εκεί μπορεί να
υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Πρέπει
αυτή η τρίτη κατηγορία να εκκαθαριστεί ταχύτατα και στις δύο πρώτες να δοθούν αμέσως
διευκολύνσεις για να μπορέσουν να ρυθμίσουν το θέμα τους χωρίς να στερηθούν την κατοικία
τους".
Απαντώνταςστην ερώτηση αν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση αυτά που ανακοίνωσε για την
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ο υπουργός Παιδείας, ο κ. Φορτσάκης είπε: "Φοβάμαι ότι
δεν συμφωνώ με τις αλλαγές οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή, γίνονται βιαστικά και αποσκοπούν
λιγάκι -μου φαίνεται- να έχουμε και ορισμένα οφέλη πολιτικά και κομματικά. Το θέμα της
εισαγωγής στα πανεπιστήμια θα πρέπει να λυθεί με τον τρόπο όπου έχει λυθεί σε όλη την
Ευρώπη [...] Προσωπικά, νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να μπουν τα παιδιά μας στο

πανεπιστήμιο είναι να έχουμε εξετάσεις απολυτηρίου του Λυκείου οι οποίες θα είναι ενιαίες και
πανελλήνιες κατά τον τύπο του γαλλικού Baccalaureat και, στη συνέχεια, ανάλογα με τα
αποτελέσματα στις εξετάσεις αυτές, το κάθε πανεπιστήμιο θα ορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι
μαθητές του θα εισάγονται σ' αυτό και θα ανοίξει λίγο περισσότερο τη δυνατότητα για το πρώτο
έτος και θα κάνει μια επιλογή από το πρώτο προς το δεύτερο. Έτσι γίνεται σε όλη την Ευρώπη [...]
Να μην μετατρέψουμε την τελευταία τάξη του Λυκείου, όπως το κάνει τώρα η μεταρρύθμιση
Γαβρόγλου, σε ένα απλό κέντρο προετοιμασίας το οποίο θα εστιάζει σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα
μαθήματα και όλα τα υπόλοιπα θα τα αφήνει στο πλάι".
Γιατις ευρωεκλογές, ο κ. Φορτσάκης σημείωσε ότι "Νομίζω ότι, όπως τα πράγματα έχουν
εξελιχθεί, είναι αναπόφευκτο οι εκλογές αυτές να πάρουν ένα χαρακτήρα δημοψηφισματικό διότι
είναι ένα αίτημα το οποίο πλέον έχει λάβει μια διάσταση μεγάλη να γίνουν οι βουλευτικές εκλογές
όσο το δυνατό νωρίτερα και εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να αφήσει τη
θέση της σε μια άλλη κυβέρνηση, είναι προφανές ότι θα χρησιμοποιήσουν τις ευρωεκλογές για να
εκφράσουν αυτό τους το αίτημα".
Πρόσθεσεότι "αυτό δεν στερεί από τον πολίτη τη δυνατότητα να εκφραστεί και για την Ευρώπη
γιατί, για παράδειγμα, επιλέγοντας τους υποψηφίους της ΝΔ δίνει ταυτοχρόνως ένα μήνυμα προς
την κυβέρνηση και ταυτοχρόνως στηρίζει την Ευρώπη την οποία επιθυμούμε ως μια Ευρώπη
αναδιοργανωμένη πάνω σε υγιείς βάσεις, αλλά απέναντι στους ακραίους και απέναντι στον
λαϊκισμό. Δεν νομίζω ότι τα δύο έρχονται σε σύγκρουση αυτή τη στιγμή".
Ερωτηθείςεάν θα στήριζε προσωπικά μια δεύτερη υποψηφιότητα του Προκόπη Παυλόπουλου για
την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο κ. Φορτσάκης τόνισε ότι "ο κ. Παυλόπουλος είναι μια εξέχουσα
προσωπικότητα, η οποία είχε διακριθεί στον ακαδημαϊκό χώρο πανευρωπαϊκά και ο κ.
Παυλόπουλος τα καθήκοντά του τα προεδρικά τα ασκεί κατά τρόπο απολύτως υποδειγματικό και
εξαιρετικά χρήσιμο για τη χώρα. Σε πολύ δύσκολες ώρες κράτησε τη χώρα μέσα στην ευρωπαϊκή
οικογένεια, αλλά και σε άλλες στιγμές η δράση του υπήρξε πραγματικά καταλυτική για να μπορέσει
η χώρα να διασφαλίσει συμφέροντα εθνικά [...] Θα ήταν άτοπο να πω τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα
της εκλογής [...] Ο κ. Παυλόπουλος υπήρξε πάντοτε ένα εξέχον μέλος της ΝΔ, επί χρόνια πολλά
υπουργός της ΝΔ, επί χρόνια πολλά βουλευτής [...] δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς να μην τον
στηρίζει στη ΝΔ".
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