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Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής»

Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής»

“Σε παρεξήγηση οφείλεται η όποια συζήτηση γίνεται για την
μονιμότητα στον δημόσιο τομέα”, δηλώνει ο Τηλέμαχος Χυτήρης,
απαντώντας με τον τρόπο αυτό σε όσους κάνουν λόγο για Βαβέλ
απόψεων στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξή του στη “Χώρα της Κυριακής” ξεκαθαρίζει
πως δεν τίθεται θέμα άρσης της μονιμότητας και καλεί την
κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της.
Ταυτόχρονα ο πρώην υφυπουργός Τύπου παρέχει απόλυτη στήριξη στις
επιλογές του Γιώργου Παπανδρέου λέγοντας χαρακτηριστικά πως
“στα όργανα του κόμματος γίνεται διάλογος, εκφράζονται απόψεις,
αλλά η θέση του Κινήματος είναι μία και την εκφράζει αυτούσια ο
Γιώργος Παπανδρέου”.
Βαβέλ απόψεων

Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για Βαβέλ απόψεων
στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις διαφορετικές θέσεις στελεχών
σχετικά με την άρση ή όχι της μονιμότητας στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα. Ποια είναι η άποψή σας για το ζήτημα;
Βαβέλ μοιάζει η εικόνα της κυβέρνησης. Δέκα πέντε τώρα σωρεύουν
και δεν λύνουν προβλήματα δυσβάστακτα για τη χώρα και τους
πολίτες . Ακόμη και οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας διαμαρτύρονται και
απογοητεύονται αφού η διάψευση των όποιων ελπίδων είχαν τους
προσγειώνει στη σκληρή πραγματικότητα.
Οι προεκλογικές εξαγγελίες ξεχάστηκαν, οι προγραμματικές δηλώσεις
ναυάγησαν και οι υπουργοί αδειάζουν ο ένας τον άλλον. Δείτε τι έγινε
με τον Ρεγκούζα.
Το ΠΑΣΟΚ είναι στην αντιπολίτευση. Ασκεί τον συνταγματικά
κατοχυρωμένο ρόλο του με συνέπεια αποκαλύπτοντας τις πραγματικές
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προθέσεις της κυβέρνησης που δυστυχώς δεν είναι τίποτε άλλο παρά
το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα
το τελευταίο διάστημα. Ο λαός θα πληρώσει στο τέλος ακριβóτερα
τιμολόγια. Για μας δεν τίθεται θέμα άρσης της μονιμότητας των
δημοσίων υπαλλήλων. Πρόσφατα μάλιστα στη συνταγματική
αναθεώρηση το θέμα έκλεισε. Η όποια συζήτηση γίνεται μάλλον σε
παρεξήγηση οφείλεται. Αν η κυβέρνηση θέτει τέτοιο ζήτημα να το πει
ξεκάθαρα. Ας πάψει να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό της ή πίσω από
τον Μητσοτάκη γιατί οι πραγματικές της προθέσεις δεν κρύβονται.
Έρχεται ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και πρόσθετα μέτρα που θα
κληθεί να πληρώσει ο Έλληνας πολίτης.
Χωρίς πρόταση
Γιατί το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να διατυπώσει ενιαία πρόταση; Η
πολυφωνία δεν δημιουργεί προβλήματα κατανόησης στους
πολίτες για το τι τελικά πρεσβεύετε ως κόμμα;
Κάνετε λάθος. Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις και διατυπώνει ενιαία πρόταση.
Γίνεται διάλογος στα όργανα του κόμματος, εκφράζονται απόψεις
απόλυτα σεβαστές και η θέση του κινήματος είναι μία και την
εκφράζει αυτούσια ο Γιώργος Παπανδρέου.
Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σύγχρονο κίνημα.
Με το πρόσφατο συνέδριό μας αναδείξαμε νέους τρόπους πολιτικής
παρέμβασης πρωτοποριακούς για τα ελληνικά δεδομένα. Μακάρι να
ακολουθήσουν τα άλλα κόμματα. Ξαναβρίσκουμε την επαφή μας με
τους πολίτες και τα προβλήματά τους. Χτίζουμε σχέσεις
εμπιστοσύνης και σεβασμού σε νέες στέρεες βάσεις.
Η κοινωνία έχει αλλάξει. Τα προβλήματα είναι πιο σύνθετα και οι
πολίτες έχουν γνώμη. Τα μεγάλα λόγια και οι υπερβολές στην πολιτική
δεν εντυπωσιάζουν πλέον. Η καθημερινότητα είναι αδυσώπητη και εκεί
κρινόμαστε όλοι.
Αντικρατιστής
Πρόσφατα ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε ‘‘ αντικρατιστής’’.
Εσείς τι δηλώνετε;
Ο Γιώργος Παπανδρέου με ειλικρίνεια και θάρρος μίλησε υπεύθυνα για
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τα κακώς κείμενα στη χώρα και έδωσε το δικό του στίγμα για τι
μέλλον. Είμαστε όλοι μαζί του στον αγώνα για μια σύγχρονη Ελλάδα
με αποτελεσματικότερες δημόσιες υπηρεσίες που να υπηρετούν τον
πολίτη. Η κυβέρνηση Καραμανλή αποβλέπει στο ξεπούλημα Δημόσιας
υπηρεσίας σε συγκεκριμένους ιδιώτες Έλληνες και ξένους αυτό θ’
αποβεί σύντομα σε βάρος των πολιτών. Αυτοί θα κληθούν πάλι να
πληρώσουν τα σπασμένα.

Παρά τις “νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις’’ της και τις
αντιδράσεις που προκαλούνται από αυτές στην κοινωνία, η
Ν.Δ. δεν δείχνει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να έχει
σημαντικές απώλειες από το ποσοστό της. Την ίδια στιγμή, το
ΠΑΣΟΚ δεν καρπώνεται την κυβερνητική δυσαρέσκεια. Τι
φταίει;

Ο κ. Καραμανλής και το επικοινωνιακό επιτελείο του υποτιμούν τον
Ελληνικό λαό. Με δημοσκοπήσεις δεν κυβερνάται η χώρα. Με πονηριές
και τεχνάσματα μοιραία οδηγείται σε αδιέξοδα. Αυτόν τον κανόνα
φαίνεται ότι αγνοεί η κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως γι’ αυτούς τα
πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Όπου και αν κοιτάξεις υπάρχουν
προβλήματα. Η ακρίβεια μαστίζει όλο και περισσότερο νοικοκυριά και
η ανεργία ολοένα και μεγαλώνει. Έρχονται δυσκολότερες μέρες και
νέοι φόροι και η κυβέρνηση περί άλλα τυρβάζει. Αυτή είναι η βελτίωση
της καθημερινότητας που υποσχέθηκε στο λαό. Όλα χειροτερεύουν
μέρα τη μέρα. Το ΠΑΣΟΚ καθημερινά αποκαλύπτει τα σχέδια της
κυβέρνησης και τον εμπαιγμό που υφίστανται σήμερα οι πολίτες. Τα
μηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά για τους κυβερνώντες. Αντίθετα για
το ΠΑΣΟΚ υπάρχει προσδοκία και ενδιαφέρον για τη νέα προσπάθειά
μας.

Η τετραετία
Πως κρίνετε τις κυβερνητικές επιλογές ως σήμερα. Θα
καταφέρει η ΝΔ να ολοκληρώσει το τετραετές πρόγραμμά της;
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Οι κυβερνητικές επιλογές απέτυχαν παταγωδώς. Μέχρι σήμερα δεν
έχει γίνει τίποτα. Όλα είναι στον αέρα. Η συνειδητή κυβερνητική
απραξία δεν ωφέλησε τη χώρα και εξαπάτησε τους πολίτες.
Αποκάλυψε τον πραγματικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας για την
άλωση του κράτους. Επένδυσε στη σύγχυση και τον
αποπροσανατολισμό. Χωρίς όραμα και στρατηγική για τη χώρα την
οδηγεί στο περιθώριο στη διεθνή σκακιέρα ενώ στο εσωτερικό τα
προβλήματα μεγαλώνουν και απειλούν την κοινωνική συνοχή.
Για να φτάσουμε ως εδώ δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος. Αποτελεί
πρωτοφανές γεγονός τόσο γρήγορα να ξεφουσκώσει το όλο εγχείρημα.
Μάταια ο κ. Καραμανλής ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από τη βουλή γιατί
σε τίποτε δεν του είναι χρήσιμη. Ούτε ανασχηματισμό δεν μπορεί να
κάνει. Θα πορευτεί με μια κυβέρνηση που ο ίδιος θέλει να αλλάξει και
δεν μπορεί. Στο τέλος του δρόμου ο λαός είναι εκείνος που θα πάρει
πίσω την εμπιστοσύνη του από εκείνους που άλλα έταξαν και άλλα
κάνουν. Στην πολιτική όλα και όλοι κρίνονται και ο λαός δεν συγχωρεί
το ψέμα.
Ήθελε τη συζήτηση
Στρατηγικό λάθος ή όχι η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά
του υπουργού Οικονομικών από το Γ. Παπανδρέου;

Ο Γ. Παπανδρέου θέλησε να γίνει τριήμερη συζήτηση στη βουλή για
την αποτυχημένη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης που την
λούζεται ο Ελληνικός λαός. Και αυτό θα γίνει. Κανείς δεν αμφιβάλλει
ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν την κυβέρνησή
τους. Η αντιπολίτευση θα αποκαλύψει, θα καταγγείλει την κυβέρνηση.
Ο λαός που γνωρίζει πως αδειάζει το πορτοφόλι του σήμερα, πρέπει να
μάθει ό,τι αύριο με αυτά που έρχονται δεν θα έχει ούτε ….πορτοφόλι.

4/5

T

Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0077_stories1379339503.pdf
Δημιουργία αρχείου: 16-09-2013 16:51

5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

