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Συνέντευξη στη «Νέα Προοπτική»

Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Νέα Προοπτική»

1ΕΡΩΤΗΣΗ
Λιγότερο από ένας μήνας απομένει μέχρι τις ευρωεκλογές. Ποιός είναι
ο πήχης που βάζετε, στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχημένη
αυτή η εκλογική μάχη…..
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τη μάχη των Ευρωεκλογών το ΠΑΣΟΚ θα τη δώσει με θέσεις και
προτάσεις για το μέλλον της χώρας μας στην Ευρώπη. Δεν είναι θέμα
πήχη. Απευθυνόμαστε στον Ελληνικό λαό με ευθύνη και όραμα. Το
ΠΑΣΟΚ γνωρίζει κι έχει αγωνιστεί για την Ευρωπαϊκή εξέλιξη σε μια
συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η γνώση και η πείρα του το καθιστούν
αξιόπιστο και στη σημερινή προοπτική της Ευρώπης προς την
ομοσπονδιοποίησή της. Ο λαός μας αναγνωρίζει την προσφορά μας
στην Ευρώπη και δια της Ευρώπης στην Ελλάδα το μαρτυρούν η
ένταξη της Κύπρου, τα μεγάλα έργα, οι επιδοτήσεις των αγροτικών
προϊόντων, τα τόσα προγράμματα που πετύχαμε και μετέχουμε σε
πολλούς τομείς όπως παιδείας, εργασίας κλπ. Είμαστε Ευρώπη και με
συνέπεια και όραμα αγωνιζόμαστε για ένα Ευρωπαϊκό μέλλον ισάξιο
των προσδοκιών του λαού μας.

2ΕΡΩΤΗΣΗ
Στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει αδυναμία συσπείρωσης των
ψηφοφόρων του οι οποίοι στρέφονται προς άλλους χώρους ενώ η Ν.Δ
ανοίγει την ψαλίδα της διαφοράς . Σε ποιους λόγους αποδίδετε αυτή
την αρνητική για το κόμμα σας εξέλιξη…
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Τις δημοσκοπήσεις τις μελετάμε. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε μόνο
δύο μήνες μετά τις εθνικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχασε η Ν.Δ κέρδισε.
Άρα τα ευρήματα είναι φυσιολογικά. Μη βιάζεστε να βγάλετε
συμπεράσματα. Έχουμε μπροστά μας δρόμο. Η πολιτική είναι
ενδιαφέρουσα κι ως ψυχολογία των προσδοκιών και των αντιδράσεων.

3ΕΡΩΤΗΣΗ
Παρακολουθούμε μετά την εκλογική ήττα του Μαρτίου εσωκομματικές
φωνές κριτικής να ζητούν μετ΄ επιτάσεως απολογισμό και διερεύνηση
των αιτίων της αποτυχίας. Πρέπει να γίνει; πότε και ποιοί λόγοι
πιστεύετε ότι οδήγησαν τελικά τον κόσμο να απορρίψει το ΠΑΣΟΚ και
να επιλέξει την Ν.Δ ως καταλληλότερη να Κυβερνήσει….
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κάναμε τον απολογισμό και την αυτοκριτική μας στα όργανα του
Κινήματος. Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο ανασυγκρότησης ανανέωσης
με δύσκολες μάχες μπροστά μας. Πολύ περισσότερο από τον καθένα
γνωρίζουμε γιατί χάσαμε. Διδασκόμαστε από τα λάθη και τις
παραλείψεις μας. Δεν έσφαλε ο λαός. Εμείς φταίξαμε, όπου φταίξαμε.
Όμως μη ξεχνάτε ότι κάναμε κι ένα έργο για το οποίο είμαστε
περήφανοι. Σήμερα κοιτάζουμε μπροστά, θα αντιμετωπίσουμε την
αδέξια δεξιά που ήδη δείχνει δείγματα, τουλάχιστον ανικανότητας και
αναξιοπιστίας και θα ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του λαού.

4ΕΡΩΤΗΣΗ
Αμφισβητείται από μερίδα στελεχών η ικανότητα του Γιώργου
Παπανδρέου ν’ ανταπεξέλθει στο ρόλο του αρχηγού. Ακούγεται
μάλιστα κριτική για την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος η
οποία χαρακτηρίζεται ως ανύπαρκτη αλλά και για την επιλογή του κ.
Βούγια ως εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ο νέος μας ηγέτης. Εκλεγμένος από τη
βάση, αποδεκτός στη κοινωνία. Πολιτικός με όραμα και μέλλον. Αυτό
είναι κοινός τόπος στο ΠΑΣΟΚ. Μαζί του θα προχωρήσουμε στη νέα
εποχή, με ένα Κίνημα ανανεωμένο σύγχρονο αποτελεσματικό, ανοικτό
στη κοινωνία και στους πολίτες. Τα υπόλοιπα είναι γενικώς κουβέντες
για πρόσκαιρη κατανάλωση.

5ΕΡΩΤΗΣΗ
Παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα κάποιες διερευνητικές κινήσεις
από ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία διαφωνούν με τις επιλογές
του αρχηγού σε εθνικά αλλά και δευτερεύοντα θέματα με απώτερο
στόχο τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχήματος που θα είναι πιο
κοντά, όπως λένε, στην πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου…
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που θα προωθήσει τις
απόψεις του σ’ ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ. Εν όψει
μάλιστα του Συνεδρίου είναι καλό ν’ ακούγονται όλες οι γνώμες, αυτό
αποτελεί προσφορά στον εσωκομματικό διάλογο.

6 ΕΡΩΤΗΣΗ
Ήσαστε από τους έμπειρους πολιτικούς που βρέθηκαν στην πρώτη
γραμμή του Κυβερνητικού έργου πολύ κοντά στον Κώστα Σημίτη.
Παρόλαυτά δεν διακρίνουμε ανάλογη παρουσία σας στο επιτελείο του
νέου Προέδρου. Δεν ήταν επιθυμία σας δεν κληθήκατε. Υπάρχει
κάποιος άλλος λόγος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μη μπερδευόμαστε. Ήμουν και είμαι πάντα ένας απλός στρατιώτης
της Δημοκρατικής Παράταξης.
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