Μικέλης Χατζηγάκης: «Δεν είμαι επαγγελματίας υποψήφιος»

Ο Μικέλης Χατζηγάκης έδωσε την πρώτη μετεκλογική του συνέντευξη στην
εφημερίδα «Διάλογος» και τόνισε ότι... θα συνεχίσει να είναι πολιτικά παρών και
να
στηρίζει τα Τρίκαλα. Ωστόσο,
υποστήριξε πως «δεν είναι επαγγελματίας υποψήφιος ούτε εσαεί πολιτευτής». Για
αυτό θα επιστρέψει στην Αθήνα να εξασκήσει το επάγγελμα του από το οποίο ζει
και θα επισκέπτεται τα Τρίκαλα σε τακτική βάση. Άλλωστε, πριν ασχοληθεί με την
πολιτική είχε μια πολύ καλή πορεία ως στέλεχος μεγάλων εταιριών στον ιδιωτικό
τομέα σε Αμερική και Ελλάδα. Όπως είπε «Άφησα σημαντικές επαγγελματικές
ευκαιρίες στην ζωή μου για να ασχοληθώ με την πολιτική γιατί πιστεύω σε αυτό
τον τόπο...Από εδώ και πέρα θα εργάζομαι στην Αθήνα και θα επισκέπτομαι συχνά
τα Τρίκαλα. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τα Τρίκαλα και όχι γυρολόγος
πολιτευτής». Ολόκληρη η συνέντευξη παρακάτω:

1. Πως είδατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ΔΕΘ;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με συνέπεια και με τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο,
κόντρα στην άκρατη παροχολογία και τον λαϊκισμό. Μίλησε, επίσης, για το όραμα
του και τις συγκεκριμένες πολιτικές που θα εφαρμόσει - πολλές από αυτές, όπως ο
ΕΝΦΙΑ, ήδη ξεκίνησαν να εφαρμόζονται. Είναι ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση της ΝΔ θα
βάλει σε πρώτο πλάνο την οικονομία και την ανάπτυξη. Για αυτό και από τις
πρώτες πρωτοβουλίες του Μητσοτάκη ήταν να εντάξει σημαντικά αναπτυξιακά
κίνητρα στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου, αλλά και σημαντικές φορολογικές
ελαφρύνσεις για να τονώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν την
ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας. Με μία φράση, ο Μητσοτάκης ανέπτυξε
το σχέδιο του που θα φέρει στην Ελλάδα δουλειές για όλους.
2. Πως βλέπεται την σύνθεση της νέας κυβέρνησης;
Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης με εξέπληξε ευχάριστα. Είδα να μπαίνουν στην
κυβέρνηση τεχνοκράτες και επιτυχημένοι επαγγελματίες οι οποίοι πραγματικά
μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο. Για να λειτουργήσει μια κυβέρνηση
αποτελεσματικά χρειάζονται ικανοί άνθρωποι που ξέρουν το αντικείμενο τους και
είναι αποφασισμένοι να πάρουν γενναίες αποφάσεις, και όχι αυτοί που το μόνο που
ξέρουν είναι να σφίγγουν χέρια και να μην χάνουν εκδήλωση για εκδήλωση. Όπως
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και να έχει, πάντως, οι υπουργοί θα κριθούν στην πράξη. Εκτιμώ πως θα
δικαιώσουν τις προσδοκίες που δημιούργησαν, αλλά ο χρόνος θα δείξει.
3. Θα συνεχίσετε να είστε πολιτικά ενεργός μετά το αποτέλεσμα της 7ης Ιουλίου;
Για να το ξεκαθαρίσω: εγώ δεν είμαι επαγγελματίας υποψήφιος ούτε εσαεί
πολιτευτής. Πριν ασχοληθώ με την πολιτική είχα μια πολύ καλή πορεία ως
στέλεχος μεγάλων εταιριών στον ιδιωτικό τομέα σε Αμερική και Ελλάδα. Την
δουλειά μου την έχω και δεν έχω ανάγκη την πολιτική ούτε για να βγάλω χρήματα
ούτε για να είμαι κάποιος. Αγαπώ τον τόπο μου, τα Τρίκαλα, και πιστεύω ότι
μπορώ να βοηθήσω. Για αυτό και μπήκα στην πολιτική. Άφησα σημαντικές
επαγγελματικές ευκαιρίες στην ζωή μου γιατί πιστεύω σε αυτό τον τόπο. Και θα
συνεχίσω να είμαι παρών κοντά στους φίλους μου και τα Τρίκαλα από όποιο
μετερίζι. Τα υπόλοιπα είναι θέματα του κόμματος αλλά και των πολιτών.
4. Τώρα που τελείωσαν οι εκλογές θα σας βλέπουμε συχνά στα Τρίκαλα;
Την επαφή με τον κόσμο δεν θα την αφήσω και εγώ, όπως και η οικογένεια μου, θα
στηρίξουμε τους ανθρώπους που μας βοήθησαν και τον τόπο που μας ανέδειξε. Στο
πρακτικό κομμάτι θα κρατήσω το σπίτι μου στα Τρίκαλα και το γραφείο μου εδώ
θα παραμείνει ανοιχτό. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και παραπάνω, δεν θα
γίνω επαγγελματίας υποψήφιος βουλευτής. Και για να είμαι ειλικρινής δεν νομίζω
ότι ούτε αυτό περιμένουν οι 8.500 πολίτες που με πίστεψαν. Από εδώ και πέρα θα
εργάζομαι στην Αθήνα και θα επισκέπτομαι συχνά τα Τρίκαλα. Θέλω να είμαι
χρήσιμος για τα Τρίκαλα και όχι γυρολόγος πολιτευτής.
5. Τέλος, ακούμε ότι κάποιοι μέσα από το ίδιο σας το κόμμα σας ασκούν κριτική. Τι
απαντάτε;
Ακούστε, εγώ καλώς η κακώς δεν εκλέχτηκα. Η ετυμηγορία του λαού είναι
σεβαστή. Όπως λένε ο λαός είναι σοφός. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί και στην
περίπτωση των Τρικάλων. Το βάρος των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων δεν
βαρύνει εμένα αλλά τους εκλεγμένους εκπροσώπους. Εκεί θα πρέπει να
απευθύνονται και οι έπαινοι για ότι καλό γίνεται και η κριτική για τις ανεπάρκειες.
Τέλος, δεν θέλω να σχολιάσω κακοπροαίρετα σχόλια που κινούνται από
συγκεκριμένα συμφέροντα, απλά να πω ότι όλοι γνωριζόμαστε σε αυτό τον τόπο
και όλοι κρινόμαστε.
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