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"ΗΝΔ φυσικά θα κρατήσει τα μέτρα, δεν πρόκειται να τα αναθεωρήσει, αντιθέτως έχει σκοπό και
σταθερή πολιτική βούληση να τα διευρύνει και να τα εμβαθύνει", τόνισε ο αναπληρωτής τομεάρχης
Οικονομικών της ΝΔ, βουλευτής Επικρατείας, Θεόδωρος Φορτσάκης μιλώντας στον ραδιοφωνικό
σταθμό του Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, "Πρακτορείο 104,9 fm" για τα μέτρα
στήριξης που υπερψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής με ευρύτατη πλειοψηφία.
Όπωςείπε, "για τη 13η λεγόμενη σύνταξη -διότι ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι 13η
σύνταξη είναι επίδομα το οποίο και αυτό καλό είναι- γιατί από το τίποτα καλό και το επίδομα αυτό-,
το οποίο αντιστοιχεί στο 1/3 της παλαιάς 13ης σύνταξης, είναι ευκταίο να μπορέσουμε να
αποκαταστήσουμε την 13η σύνταξη στο σύνολο της, διότι είναι ένα κομμάτι το οποίο στερούνται οι
συνταξιούχοι κατά τρόπο βάρβαρο. Δυστυχώς η σημερινή κατάσταση αυτό δεν το επιτρέπει
ακόμα".
"Δενομίζω ότι υπάρχει κανένας λογικός Έλληνας που να μην θεωρεί τα μέτρα αυτά αναγκαία διότι
είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι διαβιούν κάτω από το ελάχιστο,
εκείνο το οποίο τους διασφαλίζει μια αξιοπρεπή παρουσία. Και επομένως δεν είναι δυνατόν κανείς
να μην θέλει να ενισχυθούν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη", επισήμανε ο κ.
Φορτσάκης.
Υπογράμμισεότι, "η ΝΔ λέει ότι αυτά τα οποία δόθηκαν τώρα στους συμπολίτες μας ήταν πολύ
καλύτερα να μπορούσε να έχει διασφαλιστεί ότι διαφυλάσσονται από το γεγονός ότι το λεγόμενο
υπερπλεόνασμα που τα τροφοδοτεί, στηρίζεται όχι στην υπεραφαίμαξη, αλλά στην υπεραπόδοση.
Θα ήταν πολύ θετικό αν μπορούσαμε αυτά τα μέτρα να τα είχαμε συνδυάσει σε ένα συνεκτικό
ολοκληρωμένο πακέτο, ένα σχέδιο οικονομικό, το οποίο να διασφαλίζει ότι και η οικονομία θα
πάρει μπρος διότι μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια τους στο
χρόνο".
Ερωτηθείςσχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της ΝΔ για την υγεία, ο κ. Φορτσάκης
υπογράμμισε: "Άλλο να λέμε ότι θέλουμε ιδιώτες να ελέγχονται πάντοτε από το κράτος και να
υπάρχει μια εποπτεία επί των δράσεων των ιδιωτών που τείνουν στην ικανοποίηση της δημόσιας
περιουσίας και άλλο να κάνουμε ότι δεν θέλουμε τους ιδιώτες και ότι είμαστε καθαροί απέναντι στο

Δημόσιο. Δεν έχει αφήσει τίποτα στα χέρια του Δημοσίου καθαρό η σημερινή κυβέρνηση. Είναι μια
σταθερή υποκρισία, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει πάρει το πάνω χέρι σε πάρα πολύ ευρύ
φάσμα της πολιτικής ζωής και αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα ανησυχητικό".
Ερωτηθείςγια τη δήλωση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Γ. Στουρνάρα, ο κ. Φορτσάκης
επισήμανε πως "αυτό το οποίο με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι δεν βλέπω να υπάρχει ο ρυθμός
ανάπτυξης που μας χρειάζεται, δηλαδή αυτή η αναιμική ανάπτυξη που είναι κάτω από το 2% είναι
το πρόβλημα (...) Η προσπάθεια της ΝΔ θα είναι να ενισχύσει την επανεκκίνηση της οικονομίας, η
οποία θα διασφαλίσει αυτομάτως και όλη αυτή την υπερπλεονασματική απόδοση, η οποία όμως
θα βασίζεται πλέον σε στοιχεία οικονομικά, όχι σε στοιχεία τα οποία στερούν από την αγορά
ρευστότητα που της είναι απαραίτητη για να κινηθεί".
Ερωτηθείςαν "βλέπει" εθνικές εκλογές μετά τις ευρωεκλογές, ο κ. Φορτσάκης είπε "στις
προηγούμενες εκλογές όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα προβάδισμα της τάξης του 3,5% έσπευσε ο κ.
Τσίπρας ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας -αν
θυμάμαι καλά -και ζήτησε άμεσες εκλογές. Η συνέπεια με τον εαυτό του θα είναι να κάνει το ίδιο
και τώρα. Αν χάσει έστω και για μία ψήφο θα πρέπει να κάνει ό,τι έκανε τότε ο ίδιος ως αρχηγός
της αντιπολίτευσης, να το εφαρμόσει τώρα ως πρωθυπουργός. θεωρώ ότι θα ήταν σωστό εκ
μέρους του αν χάσει τις εκλογές αυτές- στις οποίες αναγνώρισε αυτόν τον χαρακτήρα, τον οποίο
τον είπε ο ίδιος δημοψηφισματικό- να προχωρήσει σε εκλογές. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει. Είναι
η δική μου αίσθηση. Δεν μπορώ να προβλέψω τι ακριβώς θα κάνει. Νομίζω όμως ότι δεν θα κάνει
τις εκλογές αμέσως".
"Αυτήτη στιγμή υπάρχει ένα γενικευμένο αίτημα του εκλογικού σώματος να φύγει η παρούσα
κυβέρνηση η οποία έχει κουράσει με την συμπεριφορά της και τις επιλογές της και πιστεύω ότι
αυτό θα διευκολύνει τη ΝΔ στο να έχει μεγαλύτερη απήχηση, στο μέτρο που θα συμπιέσει
εκείνους που δίνουν προτεραιότητα στην "απαλλαγή" από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα προτιμήσουν να μην
ψηφίσουν ένα μικρό κόμμα, αλλά τη ΝΔ που εμφανίζει μία σοβαρή εναλλακτική λύση" τόνισε.
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