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Συνέντευξη στον Αντύπα

«Η κυβέρνηση αντιπολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ και συμπολιτεύεται με το
απόλυτο κενό», δηλώνει στην «Ε» ο βουλευτής του Κινήματος,
Τηλέμαχος Χυτήρης και προσθέτει πως «αν κάνει εκλογές η ΝΔ θα
πάρει την απάντησή της, γιατί ο τόπος δεν αντέχει παιχνίδια
εκβιασμού της λαϊκής ψήφου».

Οι εξεταστικές σημαίνουν εκλογές;
Οι εξεταστικές σημαίνουν μεθοδεύσεις διακυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας. Αυτό κάνει κάθε φορά που ανέρχεται στην εξουσία. Ό, τι
χειρότερο γιατί ποινικοποιείται εξ αντικειμένου η πολιτική ζωή
σπιλώνοντας πολιτικούς με παρουσία χρόνων στο δημόσιο βίο.
Επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας είναι να καταστήσει όμηρο το
ΠΑΣΟΚ, όμως γρήγορα θα καταλάβει ότι η ίδια θα καταστεί όμηρος
των επιλογών της.
Εμείς δεχόμεθα με διαφάνεια να εξεταστούν όλα εδώ και τώρα, ώστε
να μη εγκλωβιστεί ο πολιτικός βίος σ’ αυτά, ενώ η κυβέρνηση θα
κρύβει τις πραγματικές πολιτικές της από τον λαό. Αν επιδιώκει
εκλογές, θα πάρει όλη την ευθύνη επάνω της, γιατί ο τόπος δεν
αντέχει παιγνίδια εκβιασμού της λαϊκής ψήφου. Αν κάνει εκλογές η
Νέα Δημοκρατία, θα πάρει την απάντησή της.
Μήπως το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να αναλάβει πρωτοβουλία
προτείνοντας τον Κώστα Σημίτη για Πρόεδρο της
Δημοκρατίας;
Η Κυβερνητική πλειοψηφία σύμφωνα με το Σύνταγμα οφείλει να
προτείνει την προσωπικότητα που κρίνει ότι αρμόζει για το ανώτατο
θεσμικό αξίωμα. Εμείς αυτό περιμένουμε και τότε θα πάρουμε θέση.
Μέχρι τότε οποιαδήποτε ονοματολογία παρέλκει και δημιουργεί
σύγχυση. Το ποιος είναι άξιος γι’ αυτή τη θέση ο καθένας μας ξέρει,
έχει άποψη.
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Η συναίνεση και η ειλικρίνεια στη λειτουργία των δημοκρατικών μας
θεσμών είναι για το ΠΑΣΟΚ κανόνας. Όποιος το υποτιμά αυτό, θα το
πληρώσει.
Ποιος τομέας της κυβερνητικής πολιτικής σας έχει «ενοχλήσει»
περισσότερο;
Δεν υπάρχει τομέας που να μη πάσχει από την κυβερνητική πρακτική,
ημίμετρα παντού, σύγχυση, αποσυντονισμός και η μπάλα στην εξέδρα.
Η κυβέρνηση είναι άτολμη, και πάει από αναβολή σε αναβολή . Το
θέμα της οικονομίας που είναι και το σπουδαιότερο για κάθε χώρα, το
χειρίστηκε με τον πλέον αρνητικό τρόπο, προχώρησε σε μια
αποκαλούμενη απογραφή για μικροκομματικούς λόγους και έθεσε τη
χώρα υπό κηδεμονία. Η απάντηση ήλθε από την Eurostat και καθένας
ας βγάλει τα συμπεράσματά του, μόνο αδαείς περί την οικονομία και
την πολιτική θα μπορούσαν να πετύχουν ένα τέτοιο
«κατόρθωμα».Ιδανικοί αυτόχειρες. Και τώρα τι κάνει; Αφού έχασε
χρόνο, προσπαθεί να ξεγελάσει τους πάντες και διατείνεται ότι
προχωράει σε μια « ήπια προσαρμογή» λες και δεν ξέρει τις
απαιτήσεις της αγοράς και τη δυναμική του χρόνου. Η πορεία της
οικονομίας στους επτά μήνες έχει απογοητεύσει και ενοχλήσει και η
ενόχληση αυτή από βουβή σήμερα θα γίνει κραυγαλέα αύριο.
Η διαφάνεια
Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει παρέμβαση στα θέματα της
διαφάνειας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αφήσατε
πολλές εκκρεμότητες στο υπουργείο Τύπου…
Η Κυβέρνηση νομίζει ότι μπορεί να παρέμβει αυταρχικά στη
λειτουργία του τύπου και των Μ.Μ.Ε στη χώρα μας. Αγνοεί την
Ευρωπαϊκή πραγματικότητα και σ’ αυτό τον τομέα. Δεν ξέρω τι
νομοθέτημα θα φέρει στη Βουλή. Θα το συζητήσουμε. Ο έμμεσος
έλεγχος της ελευθερίας των Μ.Μ.Ε είναι άλλων εποχών. Η υπάρχουσα
νομοθεσία είναι πλήρης και πρωτοποριακή αρκεί να εφαρμόζεται.
Μια ερώτηση που την κάνω σε όλα τα στελέχη του χώρου σας.
Μήπως ξέρετε που το πάει ο Γιώργος το ΠΑΣΟΚ;
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Το ΠΑΣΟΚ έκλεισε 30 χρόνια συνεχούς προσφοράς στη χώρα και το
λαό μας. Η σύγχρονη ιστορία μας μιλάει από μόνη της και μιλάει
αντικειμενικά. Τώρα επιδιώκουμε ένα νέο ξεκίνημα
στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο, η συνέχεια και ανανέωση
είναι εκ των ουκ άνευ σε κάθε ζωντανό πολιτικό οργανισμό. Αυτό
επιδιώκουμε όλοι μας με πρόεδρο τον Γιώργο
Παπανδρέου ένα νέο ηγέτη, με διεθνή ακτινοβολία, έμπειρο και
σύγχρονο. Το εγχείρημα μπορεί να είναι δύσκολο, είναι όμως
απαραίτητο αρκεί να γίνει με την συμμετοχή του λαού και των
νεωτέρων γενεών. Η προσπάθεια έχει θετικό πρόσημο και σύντομα θα
έχει και αποτελέσματα.
Οι δημοσκοπήσεις
Παρά τον «μαύρο Σεπτέμβρη» που πέρασε η κυβέρνηση,
σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις, η κοινή γνώμη
συνεχίζει να τη στηρίζει και να βλέπει επιφυλακτικά το ΠΑΣΟΚ.
Τι κάνετε λάθος; Φταίει το σήμερα; Το παρελθόν;
Η Κυβέρνηση αντιπολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ και συμπολιτεύεται με το
απόλυτο κενό.
Επτά μήνες έχουν περάσει από τις εκλογές και ο κόσμος, ακόμα και
όσοι υποστήριξαν με καλή πρόθεση την Νέα Δημοκρατία, μένει
έκθαμβος μπροστά στην ανικανότητα που επιδεικνύει σε κάθε τομέα .
Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι ανάλογο σε τόσο μικρό διάστημα. Και τα
δύσκολα έπονται. Ο λαός τώρα απορεί, αύριο θα πάρει θέση, είναι
ζήτημα χρόνου.
Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι η ΝΔ «ξαναγράφει» την
ιστορία της «οχταετίας Σημίτη». Είστε ικανοποιημένος από τη
μέχρι σήμερα αντιπολιτευτική του κόμματός σας;
Η οχταετία Σημίτη χαρακτηρίζεται από μερικά αγκωνάρια όπως λέμε.
· Την ένταξη της χώρας στη Ο Ν Ε και την Ευρωζώνη,
· την ανάπτυξη των υποδομών της χώρας , μεγάλα έργα, ολυμπιακά
– έργα,
· την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε,
· την επιτυχή αλλαγή της πολιτικής και των σχέσεων με την
Τουρκία,
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· την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων,
· την σταθερή οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας,
· την ουσιαστική ώθηση κάθε τομέα της κοινωνικής και πολιτικής
ζωής του τόπου,
· την εμπέδωση αίσθησης σιγουριάς για όλους, και την αναβάθμιση
του κύρους της χώρας γενικώς αλλά ιδιαίτερα στην Ευρώπη.
Η Νέα Δημοκρατία πώς να τα διαγράψει όλα αυτά; μας συκοφαντεί –
υποβαθμίζει την χώρα λέει λόγια, δείχνει μεγάλη ένδεια σε όραμα,
έργο και διάθεση. Το ΠΑΣΟΚ δεν κραυγάζει, παρακολουθεί βήμα προς
βήμα την κυβερνητική τακτική και δίνουμε τις δικές μας απαντήσεις.
Ο λαός κρίνει και συγκρίνει.
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