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Συνέντευξη στην εφημερίδα «Μισό – Μισό»

Ερωτήσεις Συνέντευξης Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Μισό –
Μισό» και τον Τ.Σαντοριναίο

1) Οι δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν την Κυβέρνηση της ΝΔ σε
κάμψη, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ δεν καρπώνεται την δυσαρέσκεια
που εκφράζουν οι πολίτες. Τί φταίει;
Οι δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν το αυτονόητο. Τη ραγδαία φθορά της
κυβέρνησης εξ αιτίας της ανυπαρξίας κυβερνητικού έργου, αλλά και
της αναξιοπιστίας της αφού άλλα υποσχέθηκε στον Ελληνικό λαό
προεκλογικά και ουδέν πράττει. Ενέπαιξε τους πολίτες και σήμερα
εισπράττει τα επίχειρα. Δυστυχώς για τη χώρα σ’ αυτή τη κρίσιμη
περίοδο είναι εμφανές το έλλειμμα σοβαρής διακυβέρνησης και οι
πολίτες το αντιλαμβάνονται. Μόνο το κυβερνητικό αλαλούμ για το
θέμα της Πρωτομαγιάς δείχνει με γλαφυρό τρόπο την ανεπάρκεια και
την αδυναμία του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να σταθούν στο
ύψος των καθηκόντων τους. Φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί σε
υψηλού κινδύνου θέματα που είναι ανοικτά για τη χώρα . Δεν
κινδυνολογώ αλλά προβληματίζομαι έντονα με την ανεπάρκεια και
την έλλειψη ευθύνης που επιδεικνύουν. Η Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια κατάφερε πολλά. Βρέθηκε στον ισχυρό πυρήνα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε δυναμική παρουσία διεθνώς. Σήμερα
περιθωριοποιείται. Κρίμα. Όσο για το ΠΑΣΟΚ διαφαίνονται ήδη τα
καλά αποτελέσματα. Είναι μπροστά μας. Είναι απλώς ζήτημα χρόνου
και κάποιων ενεργειών μας που θα γίνουν. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπει
στο μονόδρομο της κυβερνητικής φθοράς της. Είναι πλέον και
εμφανές.

2) Eίστε ικανοποιημένος από τον αντιπολιτευτικό λόγο του
ΠΑΣΟΚ; Υπάρχουν αδυναμίες στον έλεγχο που ασκεί το κόμμα
της Αξιωματικής αντιπολίτευσης;
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Το ΠΑΣΟΚ ανασυγκροτείται ανανεώνεται στέκεται αυτοκριτικά σε
λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος. Παράλληλα με υπεύθυνο λόγο
χωρίς κραυγές και ανούσιες εντάσεις αλλά με ευθύνη απέναντι στο
Ελληνικό λαό ανταποκρίνεται θετικά στο θεσμικό του ρόλο,
ξαναβρίσκει το χαμένο νήμα με τους πολίτες και τα προβλήματά τους.
Με έντονη κοινοβουλευτική παρουσία, με προτάσεις αλλά και
υπεύθυνη κριτική στη κυβέρνηση και στους αδέξιους χειρισμούς της
κερδίζει και πάλι την εμπιστοσύνη του Ελληνικού λαού. Θέλει ακόμα
δουλειά και εμείς το ξέρουμε.

3) Το ΠΑΣΟΚ κατά παραδοχή και των αντιπάλων του έχει πολλά
αξιόλογα στελέχη, άλλα έμπειρα και άλλα λιγότερο
δοκιμασμένα στην πολιτική, που επιλέχθηκαν όμως ως βασικοί
συνεργάτες της ηγετικής ομάδας του κινήματος. Υπάρχει
ιδανική ποσόστωση για την ανανέωση του κινήματος;
Με το συνέδριό μας άνοιξε μια νέα εποχή για το ΠΑΣΟΚ. Ένα σύγχρονο
κόμμα πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται , να πρωτοπορεί, να δέχεται τα
μηνύματα της κοινωνίας και να βλέπει μπροστά . Στη πολιτική τίποτε
δεν είναι στατικό. Ιδιαίτερα στην εποχή μας. Χρειάζεται νέο αίμα,
ιδέες, όραμα, προτάσεις. Στο ΠΑΣΟΚ συνυπάρχουν αρμονικά τα
έμπειρα με τα νεότερα στελέχη. Οι μεν χρειάζονται τους δε και όλοι
μαζί προχωράμε . Όλοι έχουν ρόλο και λόγο. Πολύ περισσότερο οι
πολίτες που ένοιωθαν αποκομμένοι από το πολιτικό σύστημα. Σήμερα
οικοδομούμε νέες σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μαζί
τους γι’ αυτό θέλουμε ένα κίνημα ανοιχτό σύγχρονο και υπεύθυνο. Ο
Γιώργος Παπανδρέου είναι ο εγγυητής αυτής της προσπάθειας και με
κάθε τρόπο όπου και αν βρεθεί το τονίζει.
4) Πιστεύετε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται προς ποια
κατεύθυνση κινείται το νέο ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου ή έχουν
μια θολή εικόνα για το κόμμα…
Βεβαίως αντιλαμβάνονται γιατί έχουν κουραστεί από τα έως σήμερα
κρατούντα στα κόμματα. Ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ
βρίσκονται στην πρωτοπορία. Μακάρι να ακολουθήσουν και τα άλλα
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κόμματα. Το χρειάζεται το πολιτικό μας σύστημα. Είμαστε στο 2005.
Δεν είμαστε στη δεκαετία του ’70 και του’80. Οι εποχές έχουν αλλάξει.
Τα κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα είναι διαφορετικά. Η κοινωνία η
ίδια επιβάλλει τις αλλαγές. Εμείς, η Δημοκρατική παράταξη το έχουμε
καταλάβει. Θέλει υπομονή αυτή η προσπάθεια. Θα τα καταφέρουμε
όμως. Είμαι αισιόδοξος.
5) Η ΝΔ σας κατηγορεί πως στο ζήτημα του «βασικού
μετόχου», ασκείτε σκληρή αντιπολίτευση ενώ θα έπρεπε να
στηρίζετε την Κυβέρνηση καθώς πρόκειται για ένα μείζον θέμα
διαφάνειας. Τί απαντάτε;
Η Ν.Δ κατηγορεί γενικώς. Αυτό ξέρει, αυτό κάνει. Η πραγματικότητα
όμως τη διαψεύδει κατηγορηματικά. Για το «βασικό μέτοχο» έκανε το
θαύμα. Ανέστειλε την εφαρμογή του νόμου. Αντί να κάνει αυτοκριτική
και να ζητήσει συγνώμη γιατί διέσυρε τη χώρα στην Ευρώπη και
δημιούργησε μια πρωτοφανή αναστάτωση στο εσωτερικό της χώρας,
εφαρμόζει το γνωστό « στρίβειν δια του αρραβώνος». Δυστυχώς γι’
αυτούς δεν τους πιστεύει κανείς. Απέτυχαν σε κάθε πρωτοβουλία που
τόλμησαν να πάρουν.
6) Το «ασφαλιστικό» αποτελεί για κάθε Κυβέρνηση (και του
ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν) ζήτημα που μπορεί να πλήξει σημαντικά
το κόμμα που θα το «ανοίξει». Ωστόσο οι εκτιμήσεις των
ειδικών λένε πως χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Η
αξιωματική αντιπολίτευση είναι έτοιμη να προτείνει λύσεις ή
αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης.
Το ασφαλιστικό αποτελεί μείζον θέμα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά
και για ολόκληρη την Ευρώπη. Το ΠΑΣΟΚ και νόμο ψήφισε και έχει
τοποθετηθεί υπεύθυνα για το θέμα.
Η κυβέρνηση οφείλει να το αντιμετωπίσει με ειλικρινή και σοβαρό
τρόπο, χωρίς πονηριές και αιφνιδιασμό. Δεν παίζουν με αυτά τα
πράγματα. Η μέχρι τώρα κυβερνητική στάση μας ανησυχεί βαθύτατα
αφού αλληλοσυγκρουόμενες και χωρίς μελέτη ανεύθυνες δηλώσεις
Υπουργών διαδέχεται η μία την άλλη. Η συνεννόηση με τους φορείς
των εργαζομένων και των συνταξιούχων είναι επιβεβλημένη. Οι
αυθαίρετες και σπασμωδικές κυβερνητικές ενέργειες μόνο εντάσεις
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και αδιέξοδο θα φέρουν.
7) Τα εθνικά θέματα –όπως είχατε προβλέψει σε παλαιότερη
συνέντευξή σας – βρίσκονται σε σημαντική καμπή.
Διακρίνεται ολιγωρία ή λάθη της Κυβέρνησης το τελευταίο
διάστημα;
Δυστυχώς και στα εθνικά μας θέματα υπάρχει πρόβλημα. Η κυβέρνηση
δείχνει ότι ασχολείται, αλλά ερασιτεχνικά. 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.. Δεν γίνεται όμως έτσι. Χάνουμε την αξιοπιστία
που με αγώνες είχαμε κατακτήσει διεθνώς. Η φωνή μας αδυνατίζει και
ο λόγος μας αμφισβητείται. Αυτό πλέον είναι ολοφάνερο.
Ξαναγυρίζουμε τη χώρα στο περιθώριο των εξελίξεων.
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