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Συνέντευξη στην εφημερίδα "Θεσσαλονίκη"

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη»

1. ΕΡΩΤΗΣΗ
Μετά και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αρκετά στελέχη του
ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν ανοιχτά τις επιλογές του Γ. Παπανδρέου.
Παράλληλα γκρινιάζουν για την εικόνα διάλυσης που υπάρχει στο
κόμμα και κανείς δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει το τι ακριβώς
επιδιώκει ο νέος σας πρόεδρος, με το «ανοιχτό κόμμα» που
επαγγέλεται. Σεις τι λέτε για όλα αυτά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική παράταξη ένας ιστορικός κύκλος
έκλεισε. Χάσαμε τις εκλογές ύστερα από μια συνεχή 11 ετή
κυβερνητική πορεία και συνεπώς βρισκόμαστε μπροστά σε νέα
δεδομένα και ευθύνες. Έγινε και γίνεται πολύ συζήτηση για τα αίτια
της ήττας, ακούγονται σκέψεις, απόψεις, υπάρχει προβληματισμός και
αγωνία για το μέλλον. Απόλυτα φυσιολογικό. Είμαστε σε μεταβατική
περίοδο και καμιά φορά οι υπερβολές επισκιάζουν την
πραγματικότητα που δεν είναι άλλη από την προσπάθεια που κάνουμε
για ένα νέο ξεκίνημα.
Η ανανέωση, η ανασυγκρότηση, η επανασύνδεση του ΠΑΣΟΚ με την
κοινωνία και τους πολίτες είναι η αναγκαία προϋπόθεση γι΄αυτό. Ο
Γιώργος Παπανδρέου έχει δώσει το στίγμα και εγγυάται αυτή τη
προσπάθεια. Σ’ αυτή τη πορεία δεν χωρούν πισωγυρίσματα.
Εσωστρέφεια και γκρίνια είναι το χειρότερο σύμπτωμα και δεν το
αντέχει ο κόσμος της παράταξης, που παρακολουθεί με αγωνία τα
δρώμενα. Ας σεβαστούμε αυτή του τη διάθεση. Πάμε μπροστά. Οι
πολίτες το θέλουν, και η κοινωνία το έχει ανάγκη.

2. ΕΡΩΤΗΣΗ
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Το συνέδριο του φθινοπώρου θα είναι καθοριστικό για την πορεία του
ΠΑΣΟΚ και τι περιμένετε να προκύψει από αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το συνέδριο θα επικυρώσει και θα σηματοδοτήσει μια καινούργια
αρχή. Έχουμε επίγνωση του ιστορικού μας ρόλου. Ξέρουμε ότι οι
πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Τους καλούμε να συμμετάσχουν
χωρίς προκαταλήψεις και λογικές μηχανισμών. Αυτά τελείωσαν. Η
πολιτική είναι το ζητούμενο. Ο Γιώργος Παπανδρέου από την αρχή το
ξεκαθάρισε, και είναι απόλυτα ειλικρινής γι’ αυτό. Θέλουμε ένα νέο
σύγχρονο κίνημα, με παρέμβαση παντού στη Βουλή, στα συνδικάτα,
στην αυτοδιοίκηση, ένα κίνημα ευαίσθητο και πρωτοπόρο στις
προκλήσεις της νέας εποχής.

3. ΕΡΩΤΗΣΗ
Εσείς συμφωνείτε με την επίσημη θεσμοθέτηση των τάσεων μέσα στο
κόμμα σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εγώ πιστεύω στον αληθινό διάλογο. Να ακούγονται και να έχουν βήμα
όλες οι απόψεις, είτε αυτές είναι απόψεις συλλογικές ή ακόμη και
μεμονωμένων προσώπων. Σημασία έχει ο δημοκρατικός διάλογος η
ευθύνη και ο πλουραλισμός απόψεων και ιδεών να αποτελεί σημείο
αναφοράς όλων μας, και να μη είναι ξεκομμένος από την κοινωνία και
τα προβλήματα των πολιτών.

4. ΕΡΩΤΗΣΗ
Υπάρχει κίνδυνος διάσπασης του ΠΑΣΟΚ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ΠΑΣΟΚ είναι βαθιά ριζωμένο στην Ελληνική κοινωνία. Είναι από τα
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μεγαλύτερα Σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη. Έχει παρουσία
παντού. Θα διαψεύδονται καθημερινά όσοι πιστεύουν κάτι τέτοιο.

5. ΕΡΩΤΗΣΗ
Η νέα κυβέρνηση μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχει τη στήριξη της
μεγάλης μερίδας των πολιτών. Πιστεύετε και εσείς ότι μετά την
Ολυμπιάδα θα δούμε το αληθινό πρόσωπο της Ν.Δ και ποιο είναι αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η νέα κυβέρνηση περνάει την περίοδο χάρητος από μερίδα πολιτών.
Λογικό. Σίγουρα όμως θα κληθεί και να κυβερνήσει ως αποφάσισε και ο
Ελληνικός λαός και τότε θα δούμε « πόσα απίδια πιάνει ο σάκος». Τη
Ν.Δ την ξέρουμε τη γνωρίζουμε. Είναι το συντηρητικό κόμμα, είναι η
συντηρητική παράταξη. Η πολιτική που θα εφαρμόσει σύμφωνα και με
την ιδεολογική και πολιτική της ταυτότητα είναι το πρόβλημα. Ήδη
οι «σεμνοί και ταπεινοί» κατά κύριο Καραμανλή υπουργοί του
προλειαίνουν το έδαφος για τα μέτρα λιτότητας που έρχονται και όχι
μόνο. Σύντομα θα ξεφτίσει το προσωπείο και θα φανεί το πρόσωπο.
Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ σε καθημερινή βάση, παρόντες, κοντά
στο λαό και τα προβλήματά του.

6. ΕΡΩΤΗΣΗ
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα «φάουλ» του Κ. Καραμανλή κατά την
τρίμηνη παρουσία του στην πρωθυπουργία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Είναι μονίμως εκτός πεδιάς. Ακόμη και σήμερα ως κυβέρνηση
συνεχίζει να υπόσχεται, και να επιδεικνύει ανικανότητα να
αντιμετωπίσει προβλήματα για τα οποία εκόπτετο ως αντιπολίτευση,
π.χ. ακρίβεια, ανεργία, συμβασιούχοι κ.λ.π. Προετοιμάζει το έδαφος γι’
αυτό που ξέρει να κάνει. Μια σκληρή λιτότητα τις συνέπειες της
οποίας θα νοιώσουν όλοι οι Έλληνες.
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7. ΕΡΩΤΗΣΗ
Η Ν.Δ πρέπει να προτείνει και να στηρίξει τον Κ. Σημίτη για ένα από τα
τρία υψηλόβαθμα αξιώματα της Ε.Ε.;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο Κώστας Σημίτης αποτελεί κεφάλαιο για τη χώρα. Όλοι οι Έλληνες
το ξέρουν και η Ευρώπη το αναγνωρίζει. Η όποια συζήτηση γίνεται
σήμερα αποτελεί επιβεβαίωση αυτής της πραγματικότητας, ούτως ή
άλλως πάντως ο ίδιος επανειλημμένα έχει πει ότι δεν ενδιαφέρεται
για τη θέση του Προέδρου της Κομισιόν η οποία θα καλυφθεί άμεσα.

8. ΕΡΩΤΗΣΗ
Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δεσμευτεί μέχρι στιγμής για την εκλογή του
προέδρου της Δημοκρατίας. Θεωρείτε πιθανό να υπάρξει πρόσωπο
κοινής αποδοχής με τη κυβέρνηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ΠΑΣΟΚ δεν παίζει με τους θεσμούς. Όταν θα ανοίξει η συζήτηση θα
τοποθετηθεί με σαφήνεια. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σηματοδοτεί
την εθνική ενότητα και ομοψυχία και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται
από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Μικροπολιτικές,
μικρουπολογισμοί και ίδια πολιτικά συμφέροντα, δεν χωρούν στη
δημοκρατική μας Πολιτεία. Εμείς έτσι πορευόμαστε με ευθύνη
απέναντι στο Ελληνικό λαό και τη χώρα.

9. ΕΡΩΤΗΣΗ
Τη φημολογούμενη υποψηφιότητα του Ν.Κωνσταντόπουλου για το
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ανώτατο πολιτειακό αξίωμα πως την βλέπετε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Είναι νωρίς να μιλάμε για ονόματα.
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