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"Υπόκανονικές συνθήκες, μία νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές θα έπρεπε να
ισοδυναμεί με παραίτηση του κ. Τσίπρα και εκλογές".
Αυτότόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στο "Sport24 Radio". Παράλληλα, εμφανίστηκε πεπεισμένος για τη νίκη της
"γαλάζιας" παράταξης. "Για εμένα οι ευρωεκλογές είναι πρώτο ημίχρονο. Το βράδυ των εκλογών
θα υπάρχει ένας νικητής και ένας χαμένος. Ας υποθέσουμε ότι θα κερδίσουμε, το δεύτερο
ημίχρονο είναι οι εθνικές εκλογές. Υπό κανονικές συνθήκες μία νίκη μας θα έπρεπε να ισοδυναμεί
με παραίτηση του αντιπάλου μας και εκλογές. Δε θα πω ποσοστό. Θέλω μία καθαρή νίκη. Όταν ο
κ. Τσίπρας πάει στη Βουλή και μιλάει για ψήφο εμπιστοσύνης ή την παίρνεις ή δεν την παίρνεις. Η
μεγάλη νίκη θα μας ικανοποιήσει πολύ, αλλά θα έχουμε και εθνικές εκλογές", σημείωσε ο κ.
Μητσοτάκης.
"ΟΈλληνας έχει άποψη. Είναι πολιτικοποιημένος. Και πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές θα
συμμετάσχει μαζικά…Η Βουλή έχει ένταση. Όλα τα κοινοβούλια έχουν έντονες αντιπαραθέσεις.
Πρέπει να είναι μια αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να
υψώνει τους τόνους. Δεν πρέπει η Βουλή να γίνεται με την κακή έννοια γήπεδο. Όταν λέμε γήπεδο
εμείς στο μυαλό μας έχουμε τις κακές εικόνες. Το γήπεδο δεν είναι αυτό Δείτε τι γίνεται στο ΝΒΑ.
Είναι ταυτόχρονα σπορ και θέαμα. Κατάφεραν και έχτισαν ένα παγκόσμιο προϊόν και είμαι
υπερήφανοι στο οποίο πρωταγωνιστεί ένας Έλληνας. Βλέπουμε τι μπορεί να γίνει εάν υπάρχει
σοβαρότητα στην προστασία του προϊόντος", ανέφερε και σημείωσε ότι αποτελεί πολιτική
προτεραιότητά του η στήριξη στον αθλητισμό.
"Εγώείμαι πάντα υπέρ τη λογικής να δίνουμε ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους. Το rotation σημαίνει
ότι δίνω ευκαιρίες. Το θέμα είναι να μπορείς να εκμεταλλευθείς τις ευκαιρίες και να αντέξεις στο
ψυχολογικό βάρος. Είδες το σουτ του Λέοναρντ; Θα δώσεις την μπάλα στον παίκτη που μπορεί να
βάλει στο καλάθι στο κρίσιμο σημείο", είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, επεσήμανε:
"Είχαπάει να παίξω σε φιλανθρωπικό παιχνίδι και οι φανέλες που μου έδωσαν ήταν της Τότεναμ.
Εγώ είμαι Λίβερπουλ. Η Τότεναμ μου είναι συμπαθής, αλλά είμαι Λίβερπουλ. Είμαι κατά τον ίσον
αποστάσεων. Μεταξύ Λίβερπουλ και Τότεναμ επιλέγω Λίβερπουλ.
Τοποδοσφαιρικό μου ίνδαλμα ήταν ο Μισέλ Πλατινί.
Γιαμένα ο αθλητισμός ήταν πάντα ένας τρόπος ζωής. Κάνω πολλά σπορ. Είναι η πιο όμορφη
εκτόνωση. Από μικρός ασχολούμαι και αθλούμαι. Πάντα το βράδυ θα δω ότι έχει η τηλεόραση.
Από το να δω μία πολιτική εκπομπή σίγουρα ή να δω έναν αγώνα του ΝΒΑ ή του Τσιτσιπά
σίγουρα θα επιλέξω το δεύτερο.
Τονείδα τον τελικό Κυπέλλου, αλλά δεν τον είδα όλο. Θεωρώ αδιανόητο να έχουμε 1.000 θεατές
και 3.000 αστυνομικούς. Αναγνωρίζω απόλυτα ότι το ποδόσφαιρο είναι προϊόν. Με ευθύνη όλων
το προϊόν του ελληνικού ποδοσφαίρου υποβαθμίζεται.
Υπάρχουνζητήματα που αφορούν τις υποδομές. Θα πρέπει να στηρίξουμε όλες τις ομάδες. Θα
πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε μία ειλικρινή συζήτηση για το πως θα πέσουν συνολικά οι τόνοι
και πως θα αναβαθμίσουμε το προϊόν. Πάρτε για παράδειγμα την Premier League. Έκατσαν όλοι
και συζήτησαν. Το ίδιο κάνει και το ΝΒΑ. Ο καλύτερος παίκτης του draft πάει στη χειρότερη ομάδα
για να αναβαθμιστεί το προϊόν. Σε ζητήματα που αφορούν τη διαιτησία είμαι φανατικός οπαδός
του VAR. Το VAR λύνει πολλά προβλήματα και θα βγάλει πολλά θέματα καχυποψίας που
υπάρχουν. Το 80-90% των φάσεων ξεκαθαρίζουν με το VAR. Βγάζεις την καχυποψία από τη
μέση. Οι ομάδες πρέπει να επενδύσουν σε νέα παιδιά. Ο νέο ποδοσφαιριστής που θα τον πάρεις
από την ακαδημία σου δεν σου κοστίζει τίποτα και εάν τον πουλήσεις θα έχεις το ανάλογο κέρδος.
Είναιδύσκολο να έχουμε χιλιάδες αστυνομικούς που θα έπρεπε να είναι στο δρόμο να τους
κατανέμουμε στα γήπεδα. Το ζήτημα της βίας είναι το πιο δύσκολο. Θέλω την επόμενη ημέρα να
κάνω μία ανοιχτή συζήτηση με όλους τους παράγοντες. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι σημαντικό. Δεν
καταλαβαίνω την αναδιάρθρωση εκ των υστέρων. Είτε θα κάνεις μία κλειστή λίγκα, είτε θα κάνεις
ένα πρωτάθλημα 16-18 ομάδων. Δίκιο έχουν στα Γιάννενα και φωνάζουν. Όταν ρυθμίζεις την
αγορά, βγάζεις το καπέλο του φιλάθλου και φοράς το καπέλο του πολιτικού".
Οκ. Μητσοτάκης επίσης ανέφερε:
-Πώς τα κατάφεραν έτσι; Ένα σπορ στο οποίο έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας, με δύο
ομάδες που πρωταγωνιστούσαν στην Ευρώπη και τώρα να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Είναι
θλιβερό αυτό που συμβαίνει στο μπάσκετ σήμερα. Πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Δυστυχώς δεν
έχουμε VAR. Θα πρέπει να βάλουμε. Νομίζω ότι είναι και εκεί το πρόβλημα. Έχει γίνει μία
προσωπική βεντέτα παραγόντων. Αυτό συμπαρασύρει τις ομάδες. Αυτό ανοίγει το δρόμο για
άλλες ομάδες που μπορούν να διακριθούν. Για παράδειγμα πήγα στην Πάτρα και είδα τα όσα
γίνονται στον Προμηθέα. Είναι μία ωραία πρωτοβουλία από πάνω προς τα κάτω. Σε λίγο θα έχω
συνάντηση με τον πρόεδρο της ΑΕΚ και στηρίζουμε την προσπάθειά της να πάει να παίξει στα

Λιόσια.
-Μεγαλώσαμε με τον Γκάλη. Ο Γκάλης ήταν το ίνδαλμα μας. Εγώ επειδή ήμουν στην Αμερική θα
πω και τον Τζόρνταν. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με κανέναν. Ο ΛεΜπρόν είναι τεράστιος
παίκτης, αλλά σαν τον Τζόρνταν δεν έχει περάσει κανένα.
-Με ενοχλούν τα fake news. Τα είδαμε πρόσφατα. Τα προσπερνώ. Εμένα με νοιάζει να μιλήσω για
την επόμενη ημέρα. Έχω ξεκάθαρο σχέδιο για τη χώρα. Το σχέδιό μας είναι για όλους. Εγώ είμαι
εδώ για όλους. Θα είμαι εδώ και για εκείνους που δε θα με ψηφίσουν. Αυτοί οι διχασμοί είναι που
μας έχουν πάει πίσω. Δε μας αξίζει αυτό.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

