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Συνέντευξη στη Λ. Ιωάννου

O Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αν και θεωρεί ότι το θέμα του Προέδρου της
Δημοκρατίας είναι άκαιρο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «μη
συναίνεσης», υπό το βάρος της Εξεταστικής Επιτροπής που προτείνει
η Ν.Δ. για τα εξοπλιστικά προγράμματα.

Θα την πληρώσει όποιος παίζει με τους θεσμούς
«Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις εξελίξεις
συμπεριλαμβάνοντας και τις εκλογές», δηλώνει ο Τηλέμαχος Χυτήρης,
αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο «μη συναίνεσης» στην εκλογή
Προέδρου της Δημοκρατίας υπό το βάρος της εξεταστικής Επιτροπής
που προτείνει η ΝΔ για τα εξοπλιστικά. Ο πρώην υφυπουργός Τύπου και
στενός συνεργάτης του Κ. Σημίτη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι
«σκανδαλολογεί» για κομματικό όφελος, ενώ στο θέμα των
μετεγγραφών παραδέχεται ότι ήταν μεμπτή και η υπόθεση του πρώην
εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Σπύρου Βούγια.
«ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»: Αν επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ την πλήρη
διαλεύκανση της υπόθεσης των προμηθειών στις Ενοπλες
δυνάμεις, γιατί κατηγορείτε τη Ν.Δ. για «σκανδαλολογία», τη
στιγμή μάλιστα που ήταν προεκλογική δέσμευση;
Η Ν.Δ. κέρδισε τις εκλογές. Επτά μήνες μετά, οι πολίτες περιμένουν να
υλοποιήσει το πρόγραμμα το οποίο υποσχέθηκε, και να κυβερνά με
σύνεση και ευθύνη στα μεγάλα θέματα που απασχολούν τη χώρα. Αντί
αυτών βλέπουμε μια κυβέρνηση σε σύγχυση, χωρίς συντονισμό,
Υπουργούς που άλλα λέει ο ένας άλλα πράττει ο άλλος……..Υπεύθυνος
λόγος δεν υπάρχει, μάλλον αντιπολίτευση κάνει στα πεπραγμένα από
τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και πορεύεται εν μέσω εσωκομματικών
κραυγών και ψιθύρων σε μια σειρά πολιτικών ενεργειών που δεν
τιμούν την εμπιστοσύνη που έδωσε ο ελληνικός λαός. Έτσι με την
άστοχη και εθνικά επιζήμια και πρόχειρη απογραφή υποθηκεύει την

1/4

T

οικονομία της χώρας νομίζοντας ότι μ΄ αυτό το τρικ θα καλύψει τη
μέγιστη πολιτική της αδυναμία για υλοποίηση των προεκλογικών της
εξαγγελιών και δεσμεύσεων και για να «νομιμοποιήσει» τη σκληρή
λιτότητα που έρχεται.
Παράλληλα αναβιώνει το γνώριμο γι΄ αυτή κλίμα της
σκανδαλολογίας, προφανώς για αντιπερισπασμό και
αποπροσανατολισμό των πολιτών.
«Πολιτική πενία τέχνας κατεργάζεται». Δεν αρμόζουν στο πολιτικό
μας σύστημα και την δημοκρατία μας, τέτοιες μεθοδεύσεις.
Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους πριν οδηγηθούμε στη υποβάθμιση των
πάντων.
Πιστεύετε ότι η σύσταση εξεταστικής Επιτροπής για τα
εξοπλιστικά μπορεί να οδηγήσει σε εκλογές τον Μάρτιο; To
ΠΑΣΟΚ είναι πιθανόν να ζητήσει εκλογές;
Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει στη διαφάνεια γι΄ αυτό με αίσθημα ευθύνης το ίδιο
προτείνει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα εξοπλιστικά
προγράμματα μέχρι και σήμερα. Αυτό όμως είναι άλλο και άλλο
σκανδαλοθηρώ και σπιλώνω συνειδήσεις πολιτικών, στρατιωτικών
για κομματικό όφελος. Εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς και τις
κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Τα υπόλοιπα στη Βουλή.
Όταν τέτοιου είδους επινοήσεις κυριαρχούν στο πολιτικό μας βίο και
δημιουργείται αρνητικό κλίμα και σεναριολογίες ακόμα και για την
εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, τότε κάτι δεν πάει καλά.
Όποιος παίζει με τους θεσμούς στο τέλος την πληρώνει άσχημα. Δεν
έμαθε τίποτε από το παρελθόν της η Ν.Δ.;
To ΠΑΣΟΚ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό από τη
θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μένει πιστό στο γράμμα και το
πνεύμα του Συντάγματος και έτσι θα πορευτεί. Είμαστε έτοιμοι με
γνώση, εμπειρία και προτάσεις να αντιμετωπίσουμε τις εξελίξεις.
Πιστεύετε ότι γύρισε μπούμεραγκ στο ΠΑΣΟΚ ο χειρισμός της
υπόθεσης Τσιτουρίδη που οδήγησε στην απομάκρυνση του Σπ.
Βούγια και το «άδειασμα» της Συλβάνας Ράπτη από τον Γ.
Παπανδρέου. Συμφωνείτε με αυτού του είδους την κομματική
αντιπαράθεση;
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Τα πολιτικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πολιτικό τρόπο.
Για την υπόθεση Τσιτουρίδη ή ο πρωθυπουργός είχε δίκαιο ή ο
Υπουργός του. Ας μείνουμε εδώ. Η υπόθεση Βούγια ήταν μια
διαφορετική περίπτωση. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παγίως και
όχι για τη συγκεκριμένη μεταγραφή έπραττε έτσι. Κακώς. Η όλη όμως
συζήτηση έθεσε ένα πραγματικό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να δούμε και
αυτό να αντιμετωπισθεί.
Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο με ίδια δικαιώματα και
ίδιες υποχρεώσεις. Γι΄ αυτό κυβέρνηση και αντιπολίτευση να
ενσκήψουν στο πρόβλημα και να υπάρξει λύση που δεν θα χωρούν
παρερμηνείες και ειδική μεταχείριση για κανέναν.
Ο Κώστας Σημίτης επισήμως δε θέλει να εμπλέκεται το όνομά
του στην προεδρολογία. Παρ΄ όλα αυτά θεωρείτε ότι η
υποψηφιότητα Σημίτη αποτελεί την καλύτερη πρόταση, όπως
υποστηρίζουν κορυφαία στελέχη του κόμματος;
Το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι άκαιρο για να ανοίξει.
Όταν έρθει η στιγμή θα έχουμε τις προτάσεις μας. Το κόμμα που
πλειοψηφεί, στον εύλογο χρόνο που ορίζει η συνταγματική μας τάξη,
οφείλει να πει την πρότασή του. Μέχρι τότε η όποια μορφή
προεδρολογίας, είναι μόνο για σενάρια και προπέτασμα καπνού για να
μη συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα που αναδύονται καθημερινά.
Κάναμε λάθη, κάνουμε αυτοκριτική
Εσείς πως πιστεύετε ότι πρέπει να ανασυγκροτηθεί το ΠΑΣΟΚ
και τι είδους αντιπολίτευση προτείνετε;
Η ανασυγκρότηση αποτελεί ιστορική ανάγκη για το κίνημα. Το ΠΑΣΟΚ
έκλεισε ένα ιστορικό κύκλο. Τριάντα χρόνια από την ίδρυσή του
προσδιορίζοντας θετικά τη σύγχρονη Ελλάδα. Στις εκλογές
ηττηθήκαμε. Κάναμε και λάθη, παραλήψεις, κουράσαμε ίσως,
προσφέραμε όμως πολλά.. Η ανανέωση, η αυτοκριτική, η επαφή μας με
τον κόσμο και τις ανάγκες του αποτελούν προϋπόθεση για το νέο μας
ξεκίνημα. Είμαστε περήφανοι για το έργο μας και συνεχίζουμε με νέες
ιδέες και προτάσεις. Δίνουμε το λόγο στον πολίτη και προχωράμε τις
διαδικασίες για το Συνέδριο τον Ιανουάριο όπου θα τα συζητήσουμε
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όλα. Με Πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου χαράζουμε μια νέα αρχή με
όραμα και προτάσεις πρωτοποριακές και καινοτόμες που έχει ανάγκη
η κοινωνία μας.
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