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«H χώρα χρειάζεται ανθρώπους να αγαπάνε αυτό που κάνουν άσχετα με το τι δουλειά
έκαναν πριν γίνουν ευρωβουλευτές«. Έτσι απάντησε ο Θοδωρής Ζαγοράκης,
ευρωβουλευτής της ΝΔ και εκ νέου υποψήφιος, στον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ,
Γιώργο Καμίνη, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη, από τα Γιάννενα, τόνισε πως οι
ευρωεκλογές δεν είναι ούτε Γιοροβίζιον ούτε Γιουρολίγκα και όπως αντιλαμβάνεται κανείς,
η αιχμή αφορά και τον βετεράνο ποδοσφαιριστή, τον εμβληματικό αρχηγό της Εθνικής
Ελλάδος.

«Δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω στον κ. Καμίνη σε καμία περίπτωση, το ότι
υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία που ο κόσμος στέλνει αυτούς που στέλνει στο
Ευρωκοινοβούλιο, είναι το πιο δίκαιο«... σημείωσε ο κ. Ζαγοράκης, στη διάρκεια δηλώσεών
του από τα γραφεία της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων το μεσημέρι της Παρασκευής.

Το τρίτο που επεσήμανε, είναι πως ο καθένας, ο κάθε πολίτης, μπορεί να ελέγξει το έργο
και την προσφορά του κάθε ευρωβουλευτή και να τον ψηφίσει ξανά ή όχι. Ο ίδιος μετέχει
στην Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η εμπειρία της ευρωβουλής ήταν μοναδική τόνισε ο κ. Ζαγοράκης, αναφερόμενος στην
πρόταση του Αντώνη Σαμαρά, πριν από πέντε χρόνια, να συμμετάσχει στο
ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ. «Άρα, έχουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα...»
σημείωσε.
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Οι προκλήσεις που είναι μπροστά για την Ευρώπη, σύμφωνα με τον υποψήφιο
ευρωβουλευτή, είναι η οικονομική κρίση που την αντιλαμβανόμαστε άμεσα, ως Ελλάδα, είναι
η τρομοκρατία, το μεταναστευτικό. «Αυτό ισχύει για όλη την ΕΕ, δεν ξέρουμε που θα
καταλήξει, που θα πάει, η εισροή αντί να μειωθεί αυξάνεται» τόνισε.

Για τη μπάλα

Τέλος, ερωτηθείς για την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο κ. Ζαγοράκης εκτίμησε
πως «είμαστε από τις λίγες χώρες παγκοσμίως που ευτυχώς ξέρουμε ποιος είναι
πρωταθλητής τουλάχιστον... αυτό είμαστε τυχεροί αλλά που δεν ξέρουμε ούτε πόσες
ομάδες θα υποβιβαστούν ούτε ποιες θα ανέβουν. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι σε μια
κατρακύλα που δεν έχει όριο» τόνισε χαρακτηριστικά.
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