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Συνέντευξη στην εφημερίδα «Αξία» [22/1/2005]

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «ΑΞΙΑ» και τον
Χρίστο Βούζα το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2005

Την πρόβλεψη ότι ο νόμος για το «βασικό μέτοχο» θα οδηγήσει την
οικονομία σε ύφεση και απραξία κάνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και
πρώην υφυπουργός Τύπου Τ. Χυτήρης. Ο κ. Χυτήρης, ο οποίος ήταν και
ο εισηγητής του κόμματός του κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου τις
προηγούμενες ημέρες στη Βουλή, επισημαίνει ότι ήδη υπάρχουν τα
πρώτα δείγματα με την ανεργία να καλπάζει, τις επενδύσεις και τις
πληρωμές για τα έργα της περιφέρειας να έχουν σταματήσει, τις
δημοπρατήσεις έργων να έχουν παγώσει και την απορρόφηση
κονδυλίων από την Ε.Ε. να έχει μειωθεί:
«Ετσι που το πάνε οι κυβερνώντες θα συνδέσουν τη θητεία τους με
την απραξία, τη σύγχυση, την οπισθοδρόμηση και δεν πρόκειται να
τελειώσουν αλλά ούτε και να ξεκινήσουν κάποιο έργο υποδομής για τη
χώρα», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Χυτήρης. Οσον αφορά το νόμο τον
οποίο χαρακτηρίζει «διάτρητο», ο κ. Χυτήρης υποστηρίζει ότι
επιχειρεί να ελέγξει τα ΜΜΕ στη λογική «φύγε εσύ γιατί δεν μου
κάνεις, έλα εσύ γιατί είσαι δικός μου». Προσθέτει δε ότι όλα αυτά θα
τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ με απολύσεις, καθώς «η
παραγωγική δραστηριότητα θα συρρικνωθεί». Ο κ. Χυτήρης μιλά για
την έλλειψη εμπιστοσύνης του κόσμου γενικότερα προς τον πολιτικό
κόσμο και ειδικότερα προς το ΠΑΣΟΚ, όπως καταγράφεται στις
δημοσκοπήσεις, τονίζοντας ότι το κόμμα του βρίσκεται στην εποχή
ενός νέου ξεκινήματος το οποίο εγγυάται ο Γ. Παπανδρέου.
Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του βουλευτή και πρώην
υφυπουργού Τύπου του ΠΑΣΟΚ Τ. Χυτήρη στην «Α» είναι το εξής:
1. Το ΠΑΣΟΚ έχει επικρίνει σφοδρότατα το νομοσχέδιο για το βασικό
μέτοχο. Ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι επιπτώσεις που θα έχει στην
οικονομική ζωή της χώρας;
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Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο βασικός σκοπός της κυβέρνησης με το
συγκεκριμένο νόμο είναι να ελέγξει τα ΜΜΕ. Μπρος σ’ αυτή την
αναγκαιότητα δεν την ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις που θα έχει στην
οικονομική ζωή της χώρας. Ο νόμος αυτός είναι αντιαναπτυξιακός,
ανεφάρμοστος αντίκειται στο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, και στο
Ελληνικό Σύνταγμα και στην ουσία διευθετεί διάφορες υποχρεώσεις σε
ημετέρους. Η «εφαρμογή» του θα έχει τραγελαφική εξέλιξη. Ο βασικός
μέτοχος του 1% σε μια επιχείρηση όταν εμφανιστούν και άλλοι με το
αντίστοιχο ποσοστό, ας πούμε 50, θα έχουμε αντίστοιχους βασικούς
μετόχους. Τρέχα γύρευε θα είναι το σύνθημα. Ποιος ελέγχει ποιος
ελέγχεται, ποιος έχει το δικαίωμα σύναψης συμβάσεων, ποιος εκπίπτει
του δικαιώματος;
Σύγχυση παντού με τα συγγενικά και τα παρένθετα πρόσωπα, πλην
εξαδέλφων. Κάθε νόμος στη Δημοκρατία μας οφείλει να ρυθμίζει και
να διευκολύνει την ανάπτυξη την επιχειρηματικότητα την ισότητα,
την ανάπτυξη. Αντί αυτού ο συγκεκριμένος νόμος φέρει αναταραχή,
εκδικείται μη αρεστούς επιχειρηματίες, ευνοεί άλλους και γενικότερα
ανακατεύει την αγορά αποθεώνοντας τη γραφειοκρατία και τη
λογική της καραμπόλας και όποιον πάρει ο χάρος! Θα οδηγήσει στην
απραξία και στην ύφεση. Ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα . Τίποτε δεν
κινείται. Η ανεργία καλπάζει. Καμιά επένδυση δεν γίνεται, και από τις
εκλογές και μετά σταμάτησαν όλες σχεδόν οι πληρωμές για τα έργα
περιφέρειας και πάγωσαν όλες οι δημοπρατήσεις έργων. Όλα
παραπέμπονται στο μέλλον, στις Ελληνικές καλένδες.
2. Υπάρχουν «παράθυρα» που ένας εκδότης θα μπορούσε να
εκμεταλλευτεί και να παραμείνει προμηθευτής του δημοσίου όπως είχε
γίνει με τον προηγούμενο νόμο;
Υπάρχουν πόρτες και παράθυρα για τους εκλεκτούς .Οι
«αχυράνθρωποι» στο προσκήνιο αρκεί να δικαιολογούν περίτεχνα το
κατασκευασμένο ως νομιμοφανές πόθεν έσχες τους. Η μετά το
συγκεκριμένο νόμο διαπλοκή θα βασιλεύει. Κάποιοι μάλιστα έχουν
φροντίσει γι’ αυτό. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο νόμος αυτός λέει: Φύγε
εσύ γιατί δεν μου κάνεις. Έλα συ γιατί είσαι δικός μας. Τα υπόλοιπα
είναι για κατανάλωση και αποπροσανατολισμό. Θα υπάρχει μια
συνεχής αντιδικία στα δικαστήρια Ευρωπαϊκά και Ελληνικά, γιατί
προμηνύεται σωρεία ενστάσεων και προσφυγών. Όλα θα σταματούν
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και όλα θα περιμένουν. Και η Ελλάδα στο σκαμνί!
3. Πιστεύετε ότι το νομοσχέδιο θα έχει επιπτώσεις στους
εργαζόμενους στο χώρο των ΜΜΕ;
Και όχι μόνο. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα πάνω από 4.000
επιχειρήσεις ΜΜΕ, με χιλιάδες διευθυντικά στελέχη και δεκάδες
χιλιάδες συγγενείς. Πως θ’ αντέξουν τις απαγορεύσεις. Αλλά ο νόμος
αυτός δεν επηρεάζει μόνο τα ΜΜΕ. Επηρεάζει το σύνολο των
δραστηριοτήτων μεγάλων επιχειρήσεων εμπορικών, τεχνικών
εταιριών, τραπεζών κ.ο.κ. Άρα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα νέο
τοπίο που δεν παρέχει ασφάλεια δημιουργεί σύγχυση και ερωτηματικά
και κανένας επιχειρηματίας δεν ρισκάρει να μπει σε περιπέτειες. Άρα
θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι με απολύσεις μια και η όλη παραγωγική
δραστηριότητα θα συρρικνωθεί. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που και οι
ενδιαφερόμενοι φορείς μεταξύ αυτών και η ΕΣΗΕΑ εξέφρασαν την
έντονη διαφωνία τους για το νόμο, για τον οποίο δεν ζητήθηκε από
κανένα η άποψή του.
4. Λένε πολλοί ότι το πρόβλημα της διαπλοκής στη χώρα μας δεν
λύνεται με το « ασυμβίβαστο» και ως εκ τούτου ήταν λάθος η
συνταγματική διάταξη για το «βασικό μέτοχο» Συμφωνείτε με αυτή
την άποψη;
Η συνταγματική αναθεώρηση έγινε με βάση τις συνθήκες που
επικρατούσαν τότε. Όλες οι πλευρές τότε ήθελαν να συμπεριληφθεί η
συγκεκριμένη διάταξη. Και αυτό έγινε. Τι σχέση όμως έχει αυτό με τον
συγκεκριμένο νόμο αφού σχεδόν όλες οι διατάξεις του αντίκεινται στο
όλο πνεύμα του Συντάγματος. Καμιά ισορροπία μεταξύ Συντάγματος
και Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου δεν αναζητήθηκε . Το αντίθετο. Η
Κυβέρνηση με λίγα λόγια επικαλούμενη τη διάταξη για το
ασυμβίβαστο του βασικού μετόχου δια του νόμου της παραβιάζει
ακόμα και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, αναγνωρισμένα
και σεβαστά από κάθε σύγχρονο κράτος.
5. Ποια νομίζετε ότι είναι τα βασικά τρωτά σημεία αυτού του
νομοσχεδίου;
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Ο νόμος αυτός είναι διάτρητος. Δεν πρόκειται να σταθεί πολύ χρόνο
ως έχει. Η όλη φιλοσοφία του έχει διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, χωρίς
καμιά προοπτική. Από πού να ξεκινήσει κανείς. Από το αυθαίρετο και
μη λογικό 1% του βασικού μετόχου, από τα συγγενικά και παρένθετα
πρόσωπα, από την άγνοια του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι και επιχειρείν,
από την ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών που
διακινούνται ελεύθερα στα Ελληνικά και στα Ευρωπαϊκά και μη
χρηματιστήρια. Φαύλος κύκλος. Ποιος με τέτοιες συνθήκες θα
επενδύσει στην Ελλάδα; Ποιος σοβαρός άνθρωπος θα θέλει να μπλέξει
με τον κυκεώνα της σχολαστικότητας και επίπονης γραφειοκρατίας;
Κανένας. Άρα τι ψήφισαν; Το χάος.
6. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης προκάλεσε την πρώτη αντίδραση
καθώς ο Όμιλος Μπόμπολα ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την
οικογένεια του Θ. Αγγελόπουλου για πώληση του « Πήγασου» οι οποίες
και διακόπηκαν την περασμένη Τρίτη. Θεωρείτε ότι θα δούμε
ανάλογες κινήσεις και σε άλλα εκδοτικά συγκροτήματα με την είσοδο
νέων «ισχυρών παικτών» στο χώρο των ΜΜΕ;
Το μόνο που βλέπω είναι αναταραχή στην αγορά, ανασφάλεια και
προβληματισμό στις επιχειρήσεις και πολλά προβλήματα στην
κυβέρνηση. Θα τολμήσω μια πρόβλεψη. Έτσι που το πάνε οι
κυβερνώντες θα συνδέσουν την θητεία τους με την απραξία, τη
σύγχυση, την οπισθοδρόμηση και δεν πρόκειται να τελειώσουν αλλά
ούτε και να ξεκινήσουν κάποιο έργο υποδομής για τη χώρα. Άνοιξαν
τους ασκούς του Αιόλου και είναι υπόλογοι στον Ελληνικό λαό γι’
αυτό. Θα χαθούν κονδύλια και χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ήδη για πρώτη φορά σημειώνεται μείωση του ρυθμού
απορρόφησης κοινοτικών πόρων και ο επιχειρηματικός κόσμος της
χώρας φοβάμαι ότι θα συνωστίζεται στα δικαστήρια να βρίσκει
λύσεις. Όσοι αντέξουν. Γιατί οι άλλοι απλά θα τα παρατήσουν και θα
στραφούν αλλού.
7. Συμφωνείτε με την άποψη που εκφράζεται από ορισμένα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση με το «βασικό μέτοχο» αφενός και το
ποδόσφαιρο αφετέρου επιχειρεί να «χτυπήσει» συγκεκριμένους
επιχειρηματίες και να ανακατανείμει την πίττα υπέρ άλλων;
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Η κυβέρνηση δεν κρύβει τους στόχους της. Θέλει να ελέγξει τα πάντα
και να επιβάλει τις δικές της επιλογές. Όποιος έχει μάτια βλέπει.
8. Πρόσφατα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βαθμολόγησε την
αντιπολίτευση που κάνει το κόμμα ως «καλή». Ωστόσο, οι
δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν
μάλλον το αντίθετο….
Το ΠΑΣΟΚ υπεύθυνα αντιπολιτεύεται. Σεβόμενο το θεσμικό μας ρόλο
βρισκόμαστε εκεί που πρέπει, στη βουλή στη κοινωνία , στους
εργαζόμενους, στους νέους. Έρχονται δύσκολες μέρες. Δεν
κινδυνολογώ αλλά όλες οι ενδείξεις εκεί οδηγούν. Η αγορά έχει
στεγνώσει, η ανεργία αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς ενώ
καλπάζει η ακρίβεια που καθηλώνει τα εισοδήματα των εργαζομένων.
Το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην πρωτοπορία των πολιτικών εξελίξεων με
θέσεις με προτάσεις με όραμα. Άλλωστε βρισκόμαστε και σε
προσυνεδριακή διαδικασία ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο, ακούμε
τα προβλήματα. Οι δημοσκοπήσεις παρακολουθούν τις εξελίξεις.
Έπονται και καταγράφουν. Εδώ είμαστε και θα δούμε.
9. Επιπλέον οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν μια απογοήτευση των
πολιτών όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ αλλά και συνολικά από τον πολιτικό
κόσμο. Μπορεί αυτό το γεγονός να οδηγήσει σε « επικίνδυνα»
φαινόμενα την πολιτική ζωή, όπως για παράδειγμα, την άνοδο της
ακροδεξιάς και στην Ελλάδα ή την εμφάνιση κάθε είδους «
εθνοσωτήρων»;
Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια απογοήτευση στους πολίτες από τον
πολιτικό κόσμο. Αυτό το επέτεινε και το ξεφούσκωμα της Κυβέρνησης
Καραμανλή που μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο κατάφερε να
απογοητεύσει ακόμη και τη …..ΔΑΚΕ.
Εμείς πληρώσαμε τα λάθη μας χάσαμε τις εκλογές μάθαμε από αυτά
και βρισκόμαστε στο νέο ξεκίνημά μας. Με νέες ιδέες, ξαναβρίσκουμε
το νήμα της δημιουργικότητας των αγώνων μαζί με τους πολίτες που
αγωνιούν για το μέλλον.
10. Πλησιάζοντας στην ημερομηνία έναρξης του, τι είναι αυτό που
περιμένει ο Τηλέμαχος Χυτήρης από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ;
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Αυτό που περιμένει ο Τηλέμαχος Χυτήρης είναι αυτό που περιμένει ο
Ελληνικός λαός. Ένα ΠΑΣΟΚ σύγχρονο, ανανεωμένο, πλούσιο σε ιδέες,
θέσεις και προτάσεις σ’ όλο το φάσμα της πολιτικής και κοινωνικής
ζωής. Η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου εγγυάται σε όλους μια νέα
πορεία δημιουργική υπεύθυνη για τη χώρα και τους πολίτες, μακριά
πλέον από μικροκομματικές και μικροπολιτικές αντιλήψεις και
συμφέροντα. Ένα Κίνημα ανοικτό χωρίς αποκλεισμούς, που βλέπει
μπροστά.
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