Το «καβγαδάκι» κυβέρνησηςκαναλαρχών δεν έχει δράκο
Γιώργος Παπαχριστοδούλου
«Το δικό μας πλεονέκτημα εδώ στο Real Group είναι πως είμαστε
πιο μαζεμένο μαγαζί. Έχουμε λιγότερους εργαζόμενους, τα έξοδα
μας δεν είναι πολλά», έλεγε το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου ο
Νίκος Χατζηνικολάου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό του σταθμό,
εκτοξεύοντας ταυτόχρονα βολές κατά του νομοσχεδίου για τις
τηλεοπτικές άδειες, το οποίο καταρχήν θεωρεί μια «θετική
πρωτοβουλία».
Είναι μεγάλο, το ελάχιστο ποσό των οκτώ εκ. ευρώ για τις
άδειες πανελλαδικής εμβέλειας -προσέθεσε- ενώ με κρατική
παρέμβαση, στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός από τη στιγμή που η
κατοχή άδειας για τηλεοπτικές εκπομπές προϋποθέτει εργασία
τουλάχιστον 400 ατόμων.
Δίκιο έχει. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό σε μια «ελεύθερη»
αγορά. Παρέλειψε βέβαια να επισημάνει ότι η «ελεύθερη» αγορά,
την οποία όλοι επικαλούνται σαν φυσικό νόμο, σχεδιάζεται από
το Κράτος, το οποίο πάντοτε φροντίζει τα σχέδια του Κεφαλαίου.
Αυτή θα είναι η υπερασπιστική γραμμή των καναλαρχών, η οποία
αναμένεται να ενισχυθεί από προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με αυτήν θα υποστηρίξουν, ανάμεσα στα άλλα, όπως γράφει η
ιστοσελίδα mediatvnews.gr, ότι με το νόμο αποκατάστασης της
ΕΡΤ, παραβιάζεται ο ανταγωνισμός, αφού η κρατική
ραδιοτηλεόραση ως πάροχος δικτύου, μπορεί να μεταφέρει τα
ψηφιακά σήματα άλλων παρόχων περιεχομένου.
Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, αναμένεται να ζήσουμε ό,τι συνέβη,
επί κυβέρνησης Καραμανλή με τον περίφημο βασικό μέτοχο, όταν
και υποχώρησε ο τελευταίος στις απαιτήσεις των νταβατζήδων,
όπως τους είχε αποκαλέσει. Οι Ευρωπαίοι τότε, είχαν απειλήσει
την Ελλάδα ότι θα έχανε τα περιφερειακά προγράμματα, αν

προχωρούσε στην καθιέρωση του ασυμβίβαστου μεταξύ προμηθευτή
του Δημοσίου και μετόχου σε ΜΜΕ, σε ποσοστό άνω του 5%.
Ψέμα με κοντά ποδάρια
Ψέμα με κοντά ποδάρια, όμως, οι ισχυρισμοί των καναλαρχών. Οι
σαρωτικές αλλαγές στον Τύπο από το 2010 και μετά, με τις
απολύσεις, τις ατομικές συμβάσεις, τη λογοκρισία, την ολοένα
και μεγαλύτερη εξάρτηση από το χρήμα της διαπλοκής, τους
αντεργατικούς νόμους τους οποίους συντηρεί η «πρώτη φορά
αριστερά»- part 2, δίνουν τη σχεδόν απόλυτη ευχέρεια στα
αφεντικά του Τύπου να βγαίνει η δουλειά με όλο και
λιγότερους/ες. Είτε κακοπληρωμένους, είτε εθελοντές στα
διαδικτυακά πόρταλ. Ορατούς κι αόρατους στην καθημερινή γαλέρα
της ενημέρωσης, ενώ τα golden boys της τηλεόρασης συνεχίζουν
να αμείβονται πλουσιοπάροχα, με το γνωστό κόστος το οποίο έχει
κάτι τέτοιο στην ποιότητα της καθημερινής ενημέρωσης των
πολιτών και τη δημοκρατία. Πέρα από τους εκατοντάδες
συναδέλφους που απολύθηκαν, όλα αυτά τα χρόνια, από τα μαγαζιά
της ενημέρωσης…
Φυσικά, την ίδια ώρα η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, διά του
αρμόδιου υπουργού Νίκου Παππά, δίνει τη δυνατότητα μόνον σε
Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), κοινοπραξίες και Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, να διεκδικήσουν άδειες. Το ίδιο αναμένεται να
συμβεί και στα ραδιόφωνα, όταν προκηρυχτούν οι άδειες. Αυτό
σημαίνει πως συνεργατικά σχήματα δημοσιογράφων και κοινωνίας,
μη κερδοσκοπικά, δεν μπορούν να λάβουν συχνότητες, σύμφωνα με
το προτεινόμενο νομοσχέδιο (πιθανολογείται ότι θα ψηφιστεί το
ερχόμενο Σάββατο). Αποκλείονται.
Κι αν θεωρείται δύσκολο κάτι τέτοιο όσον αφορά την τηλεόραση,
για ποιον λόγο δεν ανοίγει ο χώρος στις ραδιοφωνικές
συχνότητες τις οποίες σε όλη την Ελλάδα λυμαίνονται διάφοροι,
πιθανοί κι απίθανοι τύποι, που μεταδίδουν playlists και το
χρήμα της διαφήμισης ρέει άφθονο χωρίς να πληρώνουν ούτε έναν
υπάλληλο; Καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί. Επειδή το καβγαδάκι
κυβέρνησης-καναλαρχών θα καταλήξει σε μια κατάσταση «όλα μέλι-

γάλα». Η συμμαχία του Μαξίμου με την εγχώρια διαπλοκή, έχει
ήδη γίνει- απλώς χρειάζεται να οριστικοποιηθεί το μοίρασμα της
πίτας και να μπουν κι άλλοι παίκτες στο παιχνίδι της
εμπορευματοποίησης της ενημέρωσης.
Αυτοδιαχείριση
Κι αυτό, επειδή η κυβέρνηση, πιστή σε μια κοντόφθαλμη ανάλυση
της κρίσης ως οικονομική, παραμένει δέσμια της λογικής της
«ανάπτυξης», αντιμετωπίζοντας τη ζωή ως οικονομικό μέγεθος. Το
θέμα, όμως, δεν είναι απλώς να πληρώσουν οι καναλάρχες – για
την ακρίβεια να επιστρέψουν πίσω χρήμα που έχουν λάβει τόσα
χρόνια από τα κρατικά ταμεία και το τραπεζικό σύστημα για να
στηρίζουν τα τοξικά μαγαζιά τους. Άντε και πληρώνουν. Θα γίνει
καλύτερη η ενημέρωση των πολιτών; Θα εξαφανιστούν οι
Πρετεντέρηδες, οι Τατιάνες, οι Μπογδάνοι; Αμφιβάλλουμε.
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χρειάζεται πρώτα από όλα να τη διαχειρίζεται η κοινωνία μέσα
από θεσμούς λογοδοσίας και συμμετοχής, θεσμούς όπου η
πληροφορία θα διακινείται ελεύθερα, ως δημόσιο αγαθό, όχι ως
εμπορευματικό προϊόν. Επειδή, όπως αποδείχτηκε με το άνοιγμα
της ΕΡΤ-ΝΕΡΙΤ, όπως αποδεικνύεται από το κόψιμο της εκπομπής
«Zona Rosa», όπως φανερώνει ο πόλεμος που δέχεται το
«Αντιδραστήριο», η κυβέρνηση εχθρεύεται την αυτοδιαχείριση.
Στον Τύπο και αλλού. Στην ΕΡΤ3, τη ΒΙΟΜΕ (Θεσσαλονίκη), στο
νερό, τη Χαλκιδική, τη γεωργία. Σε κάθε πτυχή της ζωής των
πολιτών.
Πλέον, αποκτά ακόμη περισσότερα Μέσα ώστε να ελέγξει τα
ρεύματα
της
αυτοδιαχείρισης,
όπως
επιχειρούσε
αντιπολιτευόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή που χάιδευε τα κινήματα
ώστε να τους αρπάξει την ψήφο. Κι αν χρειαστεί, να την
συκοφαντήσει. Πρόθυμους θα βρει. Είτε εργάζονται διακόσιοι
είτε τετρακόσιοι σε ένα κανάλι.

