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Συνέντευξη στη City Press

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στη City Press

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1
Διαφθορά, αλαζονεία, έπαρση: Αυτά ήταν μερικά από τα αρνητικά της
κυβέρνησης Σημίτη κατά την άποψη στελεχών και ψηφοφόρων του
κόμματος σας όπως αυτή εκφράστηκε και κατά την περιοδεία του Γ.
Παπανδρέου στην Κρήτη. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι εκλογές έγιναν. Το ΠΑΣΟΚ έχασε αυτή την μάχη. Ο λαός έκρινε με
τα δικά του κριτήρια και έδωσε την Κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο για τη Δημοκρατική παράταξη, αλλά
μας δίνεται τώρα η δυνατότητα να συζητήσουμε μεταξύ μας αλλά και
με την κοινωνία για το σήμερα και το αύριο. Το ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλο
κόμμα, έχει μπροστά του το μέλλον. Ξέρει να αγωνίζεται να
ανανεώνεται, να μαθαίνει από τα λάθη του και να βρίσκεται μπροστά
στις εξελίξεις.
Έχουμε μπροστά μας μάχες να δώσουμε με λόγο και επιχειρήματα, ως
αξιωματική αντιπολίτευση γνωρίζουμε το θεσμικό μας ρόλο και θα
ανταποκριθούμε στις ανάγκες της νέας εποχής με πρόγραμμα,
αξιοπιστία και προοπτική. Ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ
αποτελούν εγγύηση για το μέλλον του τόπου.
2
Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους κατά την άποψή σας το ΠΑΣΟΚ
υπέστη αυτή την μεγάλη ήττα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η συνεχής διακυβέρνηση τα τελευταία 11 χρόνια κούρασε. Παρ’ ότι
έγινε ένα τεράστιο έργο στη χώρα, παρ’ ότι σήμερα βρισκόμαστε στο
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σκληρό πυρήνα της Ευρωπαικής Ένωσης, παρ’ ότι σήμερα τίποτε δε
θυμίζει την προηγούμενη κατάσταση σε έργα, δημοκρατικούς θεσμούς
και κοινωνική πολιτική. Όμως απομακρυνθήκαμε από τον κόσμο.
Βάρυναν περισσότερο τα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως
συνηθίσαμε να τα λέμε, αλλά και οι ακραίες συμπεριφορές κάποιων
στελεχών που δεν μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.
«Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον» του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε έτοιμοι να
εκτιμήσουμε νέα δεδομένα και να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία. Να
κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Να είστε σίγουροι ότι η Δημοκρατική
Παράταξη έχει ιστορία και μέλλον. Έχει αντοχές και δυνάμεις νέες
αστείρευτες και δημιουργικές. Κυρίως έχει γνώση και στόχους για το
αύριο της χώρας και της κοινωνίας μας και θέληση να τους
πραγματοποιήσει.
3
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπόσχεται ότι θα τ’ αλλάξει όλα στο κόμμα.
Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν οι αλλαγές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο Γιώργος Παπανδρέου από τη πρώτη στιγμή που ανάλαβε το ΠΑΣΟΚ
έδωσε το στίγμα της ανανέωσης, της σύνεσης και της αλλαγής.
Με την εκλογή του κιόλας ενεργοποίησε νέες κοινωνικές και πολιτικές
δυνάμεις που στρατεύονται δίπλα μας, ευαισθητοποίησε τους νέους να
ασχοληθούν και πάλι με την πολιτική και έδωσε ένα μήνυμα σε όλους
μας για ουσιαστικές αλλαγές. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε αυτό ζητούν
στην πλειοψηφία τους τα μέλη και τα στελέχη μας από τον ίδιο τον
Πρόεδρο σε κάθε ευκαιρία. Ο ίδιος ξέρει. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι
διαδικασίες με αποκορύφωμα την εκλογή του από 1 εκ. και παραπάνω
μελών και φίλων του κινήματος. Ήταν μια άλλη διαδικασία, το σίγουρο
είναι, τώρα, ότι οι πρωτοβουλίες του θα είναι πρωτοπόρες, βαθύτατα
δημοκρατικές και θα απελευθερώσουν τέτοιες δυνάμεις που θα
βρεθούμε και πάλι στην πρωτοπορία των εξελίξεων. Προχωράμε
μπροστά με τόλμη και αποφασιστικότητα που αρμόζει στο Κίνημά μας
και που χρειάζεται η νέα εποχή.
4.

2/4

T

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δίνουν 6μηνη περίοδο χάρητος στην κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι ολυμπιακοί αγώνες είναι εθνική υπόθεση. Εδώ δεν χωρούν
μικροπολιτικές και αντιπολιτευτικές κορώνες, όπως κάποιοι από τη
Ν.Δ. έκαναν πριν από τις εκλογές. Είμαστε στρατευμένοι στην υπόθεση
αυτή και θα πετύχουμε. Άλλωστε όλη οι προετοιμασία και τα έργα
έγιναν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Οπου χρειαστεί η βοήθειά μας
θα δοθεί. Όμως δεν θα' ναι άλλοθι οι ολυμπιακοί αγώνες για ότι άλλο
κάνει η κυβέρνηση. Είμαστε εδώ για να την αντιπολιτευθούμε όπου
χρειάζεται και όπως χρειάζεται.
5.
«Παραδίδουμε αλλά δεν παραδινόμαστε», είπατε κατά την παράδοση
του Υπουργείου σας. Ωστόσο άλλοι συνάδελφοί σας δεν είχαν την ίδια
γνώμη. Ευχήθηκαν μέχρι και μακροημέρευση στους Υπουργούς της
Νέας Δημοκρατίας ….

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Επαναλαμβάνω ότι είπα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τη Ν.Δ..
Χρόνια στην αντιπολίτευση έλεγε ότι ήθελε. Τώρα θα κρίνεται σκληρά
για ότι πράττει. Εμείς εδώ είμαστε με προτάσεις και θέσεις. Θα
ασκήσουμε τα νέα μας καθήκοντα ανταποκρινόμενοι στο 40,5% του
ελληνικού λαού που μας εμπιστεύθηκε. Θα υπερασπίσουμε το έργο μας
- που είναι έργο όλων των Ελλήνων – και θα απαντήσουμε σκληρά σε
κάθε απόπειρα παρέμβασης και αλλοίωσης των δημοκρατικών
κατακτήσεων του ελληνικού λαού. Θα κριθούμε γι αυτό. Στην πολιτική
κρινόμαστε όλοι.
6
Το κόμμα σας έσπευσε να συμφωνήσει με την κυβέρνηση για την
επίσημη συμμετοχή του ΝΑΤΟ στην ασφάλεια των ολυμπιακών. Μήπως
όμως αυτό το γεγονός μας καταστήσει στόχους τρομοκρατών;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το θέμα της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων είναι μείζον. Γι αυτό
κάθε βοήθεια από τους διεθνείς οργανισμούς είναι κάτι που και εμείς
οι ίδιοι επιζητούμε. Αλλωστε λαμβάνονται όλα τα μέτρα, με στόχο την
ομαλή διεξαγωγή τους. Όμως πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι οι
Ολυμπιακοί Αγώνες είναι της Αθήνας, δεν είναι του ΝΑΤΟ. Οι
Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι ….. πόλεμος, είναι ύμνοι της Αθήνας
στην ειρήνη και στην συναδέλφωση των ανθρώπων. Προσοχή λοιπόν
να μη αλλοιώσουμε από υπερβάλλοντα ζήλο το νόημά τους, θάταν
χειρότερο από έγκλημα. Θα ήταν λάθος!
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