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Συνέντευξη στην «Καθημερινή»

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην «Καθημερινή» και στον Κ.
Παπαδιόχο

1. Πως αποτιμάτε το αποτέλεσμα των πρόσφατων ευρωεκλογών;
Ευσταθεί τελικά ο ισχυρισμός ότι το ΠΑΣΟΚ «πήγε καλά» στην
αναμέτρηση της περασμένης Κυριακής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το αποτέλεσμα των πρόσφατων Ευρωεκλογών δεν ήταν καλό.
Αναμενόμενο όμως μετά κυρίως την ήττα στις εθνικές εκλογές, μόλις
3 μήνες πριν. Αν δούμε τα πράγματα με ψυχραιμία και καθαρό μυαλό
και τη λογική συνέχεια της πολιτικής, μπορούμε να πούμε ότι και σ’
αυτές τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι εξακολουθεί να είναι βαθιά
ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία .Αυτό είναι και το πιο σημαντικό
κρατούμενο από όλη τη συζήτηση που γίνεται. Οι πολίτες όμως μας
έστειλαν με το δικό τους τρόπο (αποχή, διαρροές) ύστερα από μια
συνεχόμενη 11 ετή κυβερνητική πορεία ένα πολύ καθαρό μήνυμα.
Αλλάξτε, ανανεωθείτε, ξαναγυρίστε κοντά στο κόσμο και τα
προβλήματά του. Η αλαζονεία, η υποτίμηση ή ακόμη και άγνοια
συνειδητή ή μη των κοινωνικών διεργασιών, μας κόστισε.

2. Έγιναν λάθη στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου; Πολλοί λένε
ότι δεν προβλήθηκε επαρκώς από τον κ. Γ. Παπανδρέου το
κυβερνητικό έργο της προηγούμενης οκταετίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η αίγλη μα και η πραγματικότητα των μεγάλων έργων που γίνονται
στη χώρα και που αλλάζουν το πρόσωπό της, η εξέλιξή της σε
οικονομικό και θεσμικό επίπεδο, δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν την
ανάγκη των πολιτών για αλλαγές στην καθημερινότητά τους. Έτσι
έδωσαν τη σκυτάλη της διακυβέρνησης στη Ν.Δ που υποσχέθηκε τα
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πάντα. Περιμένουμε να κυβερνήσει κάποτε και να τηρήσει τα
υπεσχημένα. Πράγμα δύσκολο αν κρίνουμε από τα πρώτα δείγματα
γραφής. Εμείς θα είμαστε εδώ παρόντες και αγωνιστικοί. Οι
κυβερνώντες θα χάσουν τον ύπνο τους, τώρα θα καταλάβουν ότι η
πολιτική δεν είναι «μπλα-μπλα» και καταγγελίες, αλλά πράξη. Για μας
ένας ιστορικός κύκλος έκλεισε με τα θετικά του και τα αρνητικά του.
Ξεκινάμε μια νέα πορεία. Γρήγορα θ’ αλλάξει η σημερινή εικόνα.

3. Από το ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ απουσίαζε πλήρως η έννοια της
«συνέχειας». Κρίνετε υπό το πρίσμα και του εκλογικού
αποτελέσματος πως οι επιλογές αυτές ήταν επιτυχείς; Και είναι
δυνατόν με αυτό το μοντέλο, που ουσιαστικά σηματοδοτεί τον
παροπλισμό των ιστορικών στελεχών να επιτύχει το κόμμα σας να
ανακάμψει και να διεκδικήσει εκ νέου το 2008 την εξουσία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ σηματοδότησε την ανάγκη της
ανανέωσης. Η συνέχεια δεν χάνεται από την απουσία σ’ αυτό των
προηγούμενων ευρωβουλευτών. Εμπεριέχεται από τα ιδεολογικά και
πολιτικά χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου σοσιαλιστικού δημοκρατικού
Κινήματος που με συνέπεια οφείλει να βρίσκεται κοντά στους πολίτες,
να δέχεται τα μηνύματα, και να δρα με αποτελεσματικότητα. Η πείρα
εξ άλλου δεν αποκτάται δια της επιφοιτήσεως αλλά κατακτάται με
την ανάληψη δράσης και ευθυνών. Τα ιστορικά στελέχη μαζί με τα νέα
μπορούν να συνυπάρξουν σ’ όλη την ακτίνα δράσης του ΠΑΣΟΚ. Ας μην
υπερβάλουμε. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν απόρροια της
σύνθεσης του ψηφοδελτίου. Όλοι μαζί στο ΠΑΣΟΚ μπορούμε να
συνεννοηθούμε. Έχουμε ένα συνέδριο μπροστά μας που θα το
επιβεβαιώσει. Ας μη βιαζόμαστε λοιπόν και ας μη βγάζουμε αβίαστα
συμπεράσματα. Θα προχωρήσουμε σε αλλαγές τομές. Θα έλεγα πως
είναι κοινή απαίτηση απ’ όλους. Η Δημοκρατική παράταξη έχει
αστείρευτες δυνάμεις στην Ελλάδα και σ’ αυτό πιστεύουμε όλοι.
Οφείλουμε να το εφαρμόσουμε και εμπράκτως.
4. Το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Πρόεδρος του κόμματος άσκησαν
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οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου. Είναι σκόπιμο η συγκεκριμένη αντιπολιτευτική τακτική να
συνεχιστεί όταν η διαφορά με τη Ν.Δ. αντί να μειωθεί, διευρύνθηκε
στις 9 ποσοστιαίες μονάδες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αυτός είναι ο θεσμικός ρόλος της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση
κυβερνά και η αντιπολίτευση ελέγχει. Αν η κυβέρνηση δεν κυβερνά !
σήμερα στην Ελλάδα, αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν θα
συνεχίσει όμως έτσι. Η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να κυβερνήσει και
μάλιστα σύμφωνα με την ιδεολογική και πολιτική της ταυτότητα. Η
πρώτη παράταση έληξε. Η δεύτερη, μετά τους Ολυμπιακούς, θα λήξει
και αυτή.
Το προσωπείο σιγά –σιγά θα υποχωρεί και θα φανεί το πρόσωπο. Ένα
πρόσωπο συντηρητικό γνωστό και μη εξαιρετέο. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να
είναι έτοιμο και θα είναι σ’ όλους τους χώρους. Στη Βουλή στα
συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση στην κοινωνία, παντού. Με υπεύθυνο
λόγο με προτάσεις με θέσεις . Όχι αντιπολίτευση για την
αντιπολίτευση αλλά με ευθύνη απέναντι στο Ελληνικό λαό και στη
χώρα που έχει μπροστά της δρόμο στην Ενωμένη Ευρώπη και στον
κόσμο. Αν δεν ακούστηκε ή εισακούστηκε ο σημερινός
αντιπολιτευτικός μας λόγος επειδή είμαστε εντός της παραδοσιακής
περιόδου χάριτος, αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος μας δεν θα είναι
κυρίαρχος αύριο.
5. Ο κ. Παπανδρέου αναφέρει συχνά ότι έχει την «εντολή» της βάσης
για μεγάλες αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ. Μήπως τελικά η εντολή που δώσατε
τον περασμένο φεβρουάριο στον κ. Παπανδρέου έχει μετατραπεί σε «
λευκή επιταγή»;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βεβαίως ο Γιώργος Παπανδρέου έχει εντολή και ευθύνη από τη βάση
και τη κοινωνία θα έλεγα εγώ, να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στο
ΠΑΣΟΚ.
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Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι μονόδρομος. Όλοι πρέπει να τον
στηρίξουμε στην προσπάθειά του αυτή. Φοβίες και σύνδρομα
ανασφάλειας δεν χωρούν σ’ αυτό το εγχείρημα. Πάμε μπροστά όλοι,
χωρίς γκρίνια και εσωστρέφεια. Οι σύγχρονες απαιτήσεις είναι
πολλές. Ο κόσμος αλλάζει. Οι ανάγκες και οι ευθύνες μεγαλώνουν. Ο
Γιώργος Παπανδρέου το ξέρει πολύ καλά αυτό. Έχει τη γνώση, την
εμπειρία και την φρεσκάδα να το εγγυηθεί. Η παράταξη τον
εμπιστεύεται και περιμένει απ’ αυτόν πολλά. Όσοι ονειρεύονται ή
επιθυμούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στο περιθώριο των εξελίξεων για
μεγάλο χρονικό διάστημα πλανώνται. Θα απογοητευθούν πολύ
γρήγορα.
6. Τα συλλογικά όργανα στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν λειτουργήσει όλο το
προηγούμενο διάστημα. Πόσο συμβατή είναι η συγκεκριμένη
προσέγγιση με τη συμμετοχική δημοκρατία που επαγγέλλεται ο κ.
Παπανδρέου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Είμαστε σε μεταβατική περίοδο ας μη το ξεχνάμε αυτό. Δώσαμε δύο
εκλογικές μάχες σε διάστημα τριών μηνών. Υπάρχει ένας
δημιουργικός προβληματισμός στα στελέχη μας, δρομολογούνται οι
διαδικασίες του συνεδρίου μας. Η κινητικότητα, ο διάλογος, θα
σφραγίσουν κυρίως την περίοδο από τον Σεπτέμβρη και μετά.
Το στίγμα έχει δοθεί και βρίσκει θετική ανταπόκριση από τους
πολίτες. Η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά είναι περισσότερο από
κάθε άλλη φορά αναγκαία. Οφείλουμε να τους δώσουμε χώρο, να
εκδηλώσουν πρωτοβουλία, να πουν την γνώμη τους. Τα « κλειστά»
κόμματα τελείωσαν. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό μένει στο
περιθώριο των εξελίξεων. Με σταθερά βήματα, γνώση και
σοβαρότητα κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Ίσως κάποιες καινοτόμες
ιδέες στην αρχή δύσκολα αφομειώνονται. Στη συνέχεια θεωρούνται
αυτονόητες και αναγκαίες. Έτσι ήταν πάντα το ΠΑΣΟΚ. Έτσι είναι και
τώρα. Όταν θέλεις να είσαι στη πρωτοπορία, παίρνεις και το ρίσκο.
Θέλει θάρρος και τόλμη. Η πολιτική παρεμβαίνει, δεν ακολουθεί. Αυτό
είναι στο DNA του ΠΑΣΟΚ.
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7. Πριν από ένα ακριβώς χρόνο, ο τότε Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ.Κ.
Σημίτης προέβη σε μια «τομή» στο κόμμα αντικαθιστώντας τον τότε
Γραμματέα και το Ε.Γ. Πως αποτιμάτε την πορεία του ΠΑΣΟΚ το
διάστημα που ακολούθησε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα πολιτικά γεγονότα καταγράφηκαν. Στην πορεία προς το συνέδριο
θα εκτιμηθούν με τον καλύτερο τρόπο και θα βγουν συμπεράσματα.
Από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πλέον Κυβέρνηση,
είναι σε τροχιά αλλαγών πρωτόγνωρων για τα Ελληνικά πολιτικά
δεδομένα. Ο πολιτικός χρόνος τρέχει πιο γρήγορα από όσο
νομίζουμε.
Ο Σημίτης δέχτηκε για πολλά πράγματα κριτική, όμως επιτέλεσε και
ένα έργο σημαντικότατο για τη χώρα. Όταν περάσουν οι σκοπιμότητες
το έργο αυτό θα το αναγνωρίσει ο μεγαλύτερος κριτής όλων, ο
χρόνος και η Ιστορία.
8. Το όνομα του κ. Ν. Κωνσταντόπουλου συζητείται ολοένα και
περισσότερο για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα
μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να στηρίξει την υποψηφιότητα του Προέδρου του
ΣΥΝ με δεδομένο ότι ήταν κατήγορος στη δίκη του Ανδρέα
Παπανδρέου το1999.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ονοματολογία γύρω από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας
όλο και θα πυκνώνει. Τα κόμματα μέχρι στιγμής επιμελώς και σωστά
πράττοντας αποφεύγουν να μπουν στην ουσία της συζήτησης των
προτάσεων. « Κάθε πράγμα στον καιρό του» όπως σοφά λέει ο λαός
μας.
Οι προτεραιότητες σήμερα είναι άλλες. Περιμένουμε το περιβόητο και
πολυδιαφημισμένο κυβερνητικό έργο και τις « θεσμικές
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πρωτοβουλίες» που ανέλαβε ο κύριος Καραμανλής και η « χαμηλών
τόνων» αλλά πολύβοη και πολύγλωσση Κυβέρνησή του. Θα δούμε αν
ξέρουν και τι ξέρουν. Αν θέλουν και τι θέλουν. Η εκλογή του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι κορυφαία στιγμή για το
Δημοκρατικό μας πολίτευμα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται από
όλους μας.
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