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Συνέντευξη στην εφημερίδα “Θεσσαλονίκη” για το κυβερνητικό έργο

Ο Τηλέμαχος Χυτήρης μιλά στην “Θ” για το κυβερνητικό έργο

Τα παιδία δυστυχώς… παίζει

“Οι πολίτες καθημερινά νοιώθουν στο πετσί τους τα
αποτελέσματα μιας πολιτικής που τους κάνει φτωχότερους και
ανασφαλείς”, τονίζει ο Βουλευτής Β΄ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ
Τηλέμαχος Χυτήρης και προσθέτει ότι, αν η κυβέρνηση
συνεχίσει έτσι, “θα εισπράξει τα επίχειρα”, διότι “στη
δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα”. Χαρακτηρίζει
“ερασιτεχνικούς” του χειρισμούς που έγιναν από τον Κώστα
Καραμανλή στα εθνικά θέματα και τον καλεί να είναι “πιο
προσεκτικός και πιο σοβαρός”. Σχετικά με την κρίση στα
Ιεροσόλυμα υποστηρίζει πως πρέπει να τελειώσει το
συντομότερο δυνατό και πως ο κ. Ειρηναίος “οφείλει να
διευκολύνει τα πράγματα”. Πιστεύει ότι τώρα που γνωρίζουν τι
σημαίνει να κυβερνά η Ν.Δ. οι πολίτες “θα αγκαλιάσουν ξανά
το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι το δικό τους κίνημα”, και πως “οι
επόμενες δημοτικές εκλογές θα είναι νικηφόρες” για το κόμμα
του. Τέλος, αφήνει σαφέστατες αιχμές για την απόφαση του
εκλογοδικείου να προσμετρηθούν τα λευκά ψηφοδέλτια στο
εκλογικό μέτρο του νομού Πέλλας. “Το γεγονός ότι μ΄ αυτή την
απόφαση κερδίζει μια επιπλέον έδρα η Νέα Δημοκρατία και
εισέρχεται στη Βουλή ο πρωθυπουργικός θείος λέει πολλά. Ας
βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του”, υποστηρίζει.

Τι φταίει και ενώ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η
κυβέρνηση έχει υποστεί μία αρκετά σημαντική φθορά εξαιτίας
των πολιτικών που ακολουθεί, αυτή, όμως, τη φθορά δεν την
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καρπούται το ΠΑΣΟΚ;
Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση φθείρεται καθημερινά. Δεν
χρειάζονται οι δημοσκοπήσεις για να το επιβεβαιώσουν. Οι πολίτες
καθημερινά νοιώθουν στο πετσί τους τα αποτελέσματα μιας
πολιτικής που τους κάνει φτωχότερους, ανασφαλείς με την ανεργία να
μεγαλώνει και να υποθηκεύει το μέλλον τους.
Τους προσβάλει η αναντιστοιχεία των προεκλογικών υποσχέσεων, με
το αδιάφορο «σφύριγμα» του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του.
Το ΠΑΣΟΚ κάνει τη δουλειά του όπως θεσμικά το δημοκρατικό μας
πολίτευμα επιβάλει και σιγά - σιγά διαφαίνονται τα καλά
αποτελέσματα. Ξαναβρίσκουμε το χαμένο νήμα με τους πολίτες και
δημιουργούμε νέες σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού.

Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την κυβερνητική της τετραετία ή
πιστεύετε ότι ο κ.Καραμανλής θα προχωρήσει σε πρόωρες
εκλογές;
Δεν είμαι μάντης. Η κυβέρνηση έχει την εντολή να κυβερνήσει ως
ορίζει το Σύνταγμα. Τα όποια τεχνάσματα απεργάζονται, οι
κυβερνητικοί εγκέφαλοι δεν έχουν νόημα. Υπέρτατος κριτής ήταν και
παραμένει ο λαός. Αν συνεχίσουν έτσι θα εισπράξουν τα επίχειρα.
Ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα και στη δημοκρατία δεν υπάρχουν
αδιέξοδα!
Την εβδομάδα που μας πέρασε ζήσαμε έναν πρωτόγνωρο
τρόπο γιορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Πως είδατε
τους χειρισμούς αυτούς της κυβέρνησης; Οι αργίες πρέπει να
μεταφέρονται;
«Τα παιδία παίζει». Το κυβερνητικό αλαλούμ για τη Πρωτομαγιά
αποδεικνύει με τον πιο γλαφυρό τρόπο την ανεπάρκεια και την
αδυναμία του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να σταθούν στο
ύψος των καθηκόντων τους. Φαντασθείτε τι μπορεί να συμβεί σε
υψηλού κινδύνου θέματα που είναι ανοικτά για τη χώρα. Σημεία των
καιρών…
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Είχαμε και μια πρωτόγνωρη απόφαση του Εκλογοδικείου
εξαιτίας της οποίας έχουμε αλλαγές όχι μόνο σε πρόσωπα στη
βουλή, αλλά το κόμμα σας χάνει μια έδρα. Πιστεύετε ότι
υπήρξε «δάκτυλος» της κυβέρνησης στο θέμα της κυβέρνησης
στο θέμα της προσμέτρησης των λευκών ψηφοδελτίων στο
εκλογικό μέτρο του νομού Πέλλας, προκειμένου να ευνοηθεί ο
Αχιλλέας Καραμανλής;
Η απόφαση του εκλογοδικείου αποτελεί δικαστικό πραξικόπημα. Είναι
πρωτοφανής άδικη και δικαίως προξενεί αντιδράσεις.
«Πρωτοτυπούμε» παγκοσμίως αφού με τη συγκεκριμένη απόφαση
έχουμε πλέον βουλευτές με διαφορετικό τρόπο εκλογής. Μια πάγια
νομολογία χρόνων, διεθνώς αποδεκτή, πάει περίπατο. Έτσι απλά με
πλειοψηφία μιας ψήφου. Το ότι μ’ αυτή την απόφαση κερδίζει μία
επιπλέον έδρα η Νέα Δημοκρατία και εισέρχεται στη Bουλή ο
πρωθυπουργικός θείος, λέει πολλά. Ας βγάλει ο κάθε ένας τα
συμπεράσματά του.
Ο κ. Καραμανλής πρόκειται να επισκεφθεί σύντομα τις ΗΠΑ. Η
Ελλάδα έχει γίνει πιο «φιλοαμερικανική» επί ΝΔ και αν ναι,
θεωρείτε ότι αυτή η στροφή θα επηρεάσει θετικά τις εξελίξεις
στα λεγόμενα εθνικά «μέτωπα», το Κυπριακό και της
ονομασίας της ΠΓΔΜ;
Δυστυχώς στα εθνικά θέματα υπάρχει πρόβλημα. Η κυβέρνηση δείχνει
ότι ασχολείται, αλλά ερασιτεχνικά. Πισωγυρίζουμε. Στην ουσία έχει
εγκαταλείψει το Κυπριακό στη τύχη του έχει χάσει την όποια έξωθεν
καλή μαρτυρία στην Ευρώπη και γίνεται « ρυμουλκούμενο» της
πολιτικής των Η.Π.Α. Τα όσα συμβαίνουν τελευταία και στο θέμα του
Κοσόβου αλλά και το πρόβλημα με τη ΠΓΔΜ δείχνουν ότι η φωνή μας
έχει αδυνατίσει, ότι κάποιοι μας έχουν δεδομένους. Ο κύριος
Καραμανλής σ’ αυτόν τουλάχιστον τον τομέα οφείλει να είναι πιο
προσεκτικός πιο σοβαρός γιατί στα εθνικά θέματα η ομοψυχία και η
συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων αποτελεί προϋπόθεση για
την όποια ομαλή έκβασή τους. Δεν παίζουν μ’ αυτά. Μη ξεχνάμε ότι η
Ελλάδα είχε κύρος στην Ευρώπη και δική της συμβολή. Τώρα
καταντήσαμε μάλλον το μαύρο πρόβατο.
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Πως βλέπετε τις εξελίξεις στα Ιεροσόλυμα; Η κυβέρνηση ορθώς
είχε διαμηνύσει από νωρίς στον κ. Ειρηναίο να εγκαταλείψει
τον πατριαρχικό του θώκο;
Η κρίση στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πρέπει να τελειώσει το
συντομότερο. Πρέπει να διαφυλαχθεί το κύρος και η τάξη του
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Οι εικόνες που παρακολουθούμε από τις
τηλεοράσεις δεν τιμούν κανένα. Η όποια διαιώνιση της μόνο κακό
κάνει. Ο κ. Ειρηναίος οφείλει να διευκολύνει τα πράγματα και η
επόμενη μέρα να ξεκινήσει με καλύτερους οιωνούς.
Για την αντιπολιτευτική τακτική
Ασκούμε κριτική χωρίς περιττές κραυγές
Πολλά στελέχη σας γκρινιάζουν για την αντιπολιτευτική σας
τακτική, διότι πιστεύουν ότι γίνεται «άναρχα» και πως είναι
κάπως «χαλαρή». Πρέπει ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ
να προχωρήσουν σε πιο συγκροτημένη αντιπολίτευση και να
υιοθετήσουν πιο αιχμηρό αντιπολιτευτικό λόγο;
Εγώ ξέρω ότι η αντιπολίτευση είναι αντιπολίτευση. Το αν κάποιοι την
εκλαμβάνουν ως «άναρχη» η ως «χλιαρή» είναι για να βρισκόμαστε σε
κουβέντα….
Το ΠΑΣΟΚ αντιπολιτεύεται σοβαρά με ήθος και χωρίς κραυγές και
άσκοπες εντάσεις αλλά και με ευθύνη απέναντι στον Ελληνικό λαό και
στα προβλήματά του. Έχουμε έντονη κοινοβουλευτική παρουσία με
προτάσεις αλλά και υπεύθυνη κριτική στη κυβέρνηση και στους
αδέξιους χειρισμούς τους.
Ο Γιώργος Παπανδρέου το έχει ξεκαθαρίσει. Προχωράμε μπροστά στη
νέα εποχή, τα πράγματα αλλάζουν μέρα με τη μέρα, δεν βρισκόμαστε
στη δεκαετία το 70η του 80. Με σύγχρονο λόγο σε συνεχή επικοινωνία
με τους πολίτες που και με δική μας ευθύνη είχαν αποκοπεί από το
πολιτικό σύστημα, με την ανάδειξη όλων των σύγχρονων
προβλημάτων που απασχολούν σήμερα την κοινωνία μας και
προπαντός με τα μάτια ορθάνοιχτα στον κόσμο και σε όσα συμβαίνουν
γύρω μας. Μακάρι να το αντιληφθούν και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις
αυτό και να ξεκινήσει μια νέα εποχή για όλους. Το επιβάλλει η ίδια η
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κοινωνία.
Ήδη πέρασαν τρεις μήνες από το συνέδριό σας και ακόμη δεν
έγινε αντιληπτό το τι σημαίνει «ανοικτό κόμμα», ενώ και τα
ιδεολογικά χαρακτηριστικά του ΠΑΣΟΚ παραμένουν
«νεφελώδη» για τους πολίτες. Το φταίει και το κόμμα σας δεν
μπορεί να περάσει στη κοινωνία τα μηνύματα που θέλει;
Θέλει προσπάθεια αυτό. Σήμερα στο ΠΑΣΟΚ συνυπάρχουν αρμονικά
τάσεις ρεύματα απόψεις που σε άλλες εποχές θα ήταν αδιανόητο. Ο Γ.
Παπανδρέου αποτελεί εγγύηση για τη νέα πορεία.
Αυτές τις ημέρες ολοκληρώνονται οι εσωκομματικές μας διαδικασίες
όπως είχαν προβλεφθεί από το συνέδριό μας . Ερχόμαστε σε επαφή με
τους πολίτες. Εκλέγουμε τα τοπικά μας όργανα. Το ΠΑΣΟΚ
ανανεώνεται. Χρειάζεται νέο αίμα , ιδέες όραμα προτάσεις. Όλοι μαζί
θα τα καταφέρουμε, και ο κόσμος θα αγκαλιάσει ξανά το ΠΑΣΟΚ γιατί
είναι το δικό του κίνημα. Είδε την Νέα Δημοκρατία και τώρα ξέρει.
Οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα είναι «βαρόμετρο» για τις
επόμενες εθνικές εκλογές ή και για τον σημερινό σας πρόεδρο;
Οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα είναι νικηφόρες για το ΠΑΣΟΚ, για
τη Δημοκρατική παράταξη και τις σύγχρονες αυτοδιοικητικές
δυνάμεις.

Πότε το ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει το τι θα κάνει στις δημοτικές
στους τρεις μεγάλους δήμους της χώρας ( Αθήνα, Πειραιάς,
Θεσσαλονίκη) και ποια διαδικασία θα ακολουθήσει για την
ανάδειξη των υποψηφίων.
Όλα αυτά θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο. Γίνεται δουλειά. Ήδη έχει
συσταθεί ειδική επιτροπή υπό τον Αλέκο Παπαδόπουλο, υπάρχουν
επαφές και προτάσεις.

Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0079_stories1379429212.pdf
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