
ΚΑΖΑΝ ΚΑΖΑΝ Ή WIN WIN  

 

Έστω ότι έκαναν απεργία οι εργαζόµενοι στο ∆ήµο Τρίπολης και άφηναν τα 

σκουπίδια 1,5 µήνα αµάζευτα στους κάδους, τι πιστεύετε ότι θα έκαναν τα κεντρικά 

και τοπικά µας κανάλια; Μα, θα τους είχαν λιντσάρει. Θα τους είχαν διαποµπεύσει 

και φυσικά θα είχαν απολυθεί άµεσα. Τα Εθνικά κανάλια θα είχαν εγκατασταθεί στην 

Πλ. Αγίου Βασιλείου και θα αναµετέδιδαν κάθε ώρα τις εξελίξεις από τις 

κινητοποιήσεις, τις αρρώστιες, τους πολίτες και το λαό που κλαίνε, λόγω των κακών 

εργαζοµένων.  

Και όµως η πολιτική και προσωπική κόντρα του κ. Τατούλη και του κ. 

Σµυρνιώτη δεν ενδιαφέρει και πολύ τα κεντρικά κανάλια. Παρόλο που τα σκουπίδια 

είναι πολύ σηµαντικό και ευαίσθητο θέµα που «πουλάει», δεν έχουν κάνει τον κόπο 

να κάνουν ούτε ένα ρεπορτάζ και να µεταδοθεί από εκποµπή σε ώρα µεγάλης 

τηλεθέασης. Τα σκουπίδια δεν είναι το µοναδικό θέµα ενδιαφέροντος που ανάλογα µε 

τους δρώντες προωθείται ή όχι στη δηµοσιότητα. Άλλο µεγάλο θέµα είναι το νερό 

στη Θεσσαλονίκη (Ιδιωτικοποίηση Ε.Υ.Α.Θ.). Εντός των προσεχών ηµερών θα 

ξεκινήσουν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, ενώ σε άλλες χώρες έχουν αντιστραφεί οι 

όροι, όπως στο Παρίσι. Μετά την Ιδιωτικοποίηση του νερού στο Παρίσι 

εµφανίστηκαν νοικοκυριά χωρίς νερό, η συνολική του ποιότητα µειώθηκε και κανείς 

δε µπορεί να µιλήσει για καλύτερη και ποιοτικότερη διαχείριση του νερού. Το θέµα 

του νερού δεν παίζει από τα κανάλια.  

Εκτός από τα σκουπίδια και το νερό υπάρχει και η ενέργεια. Ενώ έντονη ήταν 

η αντιπαράθεση µεταξύ Σαµαρά και Τσίπρα για επενδύσεις δε συζητήθηκε ούτε το 

µέλλον της ∆ΕΗ (ξεχάστηκε η πώλησή της κατά κοµµάτια: Παπακωνσταντίνου) ούτε 

το µέλλον για τα φωτοβολταϊκά που έχουν φτιάξει νοικοκυριά και επιχειρηµατίες πώς 

θα µετεξελιχθεί σε µία δοµή παροχής εναλλακτικής ενέργειας. Στην εκµετάλλευση 

των υδρογονανθράκων εµπλέκεται και η πρόταση ΕΡΝΤΟΓΑΝ για συνεκµετάλλευση 

και όλοι θα κερδίσουµε. ΚΑΖΑΝ ΚΑΖΑΝ.  

Και πάλι η πρόταση Ερντογάν «θάφτηκε». Όπως και η επικείµενη εξαγορά 

της ∆ΕΠΑ / ∆ΕΣΦΑ από ρώσικες εταιρίες. Ακόµα και η απόφαση για οριστικό τέλος 

του Αγωγού ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ από τους Βούλγαρους 

συµµάχους µας δεν συζητήθηκε καθόλου. Τα κανάλια επιλέγουν πλέον τα θέµατα 

που δεν πρέπει να θίγουν τα συµφέροντα µεγαλοϊδιοκτητών ΜΜΕ, µεγαλοεπενδυτών 

και εργολάβων οι οποίοι κρύβονται πίσω από το γενικό δόγµα: «Για να βγει η Ελλάδα 

από την Κρίση, πρέπει να αγοραστούν όλες οι ∆ηµόσιες υπηρεσίες από τους 

Ιδιώτες».  

Και ενώ όλα τα µεγάλα κανάλια, εκτός από ένα, διατύπωσαν την είδηση ότι η 

Τρόικα και η κυβέρνηση δεν είναι σε συµφωνία και υπάρχει εµπλοκή, διαπιστώνουµε 

µε µεγάλη απογοήτευση την κατάθεση τροπολογίας που «σβήνει» φόρους και 

πρόστιµα πλούσιων καταθετών στο εξωτερικό. Η τροπολογία αποσύρθηκε, όµως 

κανένα δηµοσιογραφικό τζιµάνι δεν κατάφερε να βρει ποιος την έφερε στην 

Ελληνική Βουλή. Βουλευτές δεν ξέρουν τι ψηφίζουν, άρση ασυλίας Κασιδιάρη, ενώ 

ελάχιστα «έπαιξαν» οι αγώνες των τοπικών κοινωνιών και των φοιτητών για το 

περιβόητο σχέδιο «Αθηνά».  

Η κατάσταση Χάους που υπάρχει επιτείνεται από τις απεριόριστες 

µπουρδολογίες των καναλιών και η απλή αλήθεια περιπλέκεται. Μία αλήθεια που 

ακόµα δεν έχουµε αποδεχθεί, ίσως γιατί τα κανάλια δεν µας αφήνουν να σκεφτούµε 

ελεύθερα. «∆εν θέλουν µία Ευρώπη των Εθνών» όπως την ονειρεύτηκαν οι µεγάλοι 

πολιτικοί της δεκαετίας του 1950 ( Μοννέ, Σούµαν), αλλά µία Ευρώπη των αγορών 

και των τραπεζικών κεφαλαίων, όπως την υλοποιούν οι πολιτικοί της Γερµανίας και 



οι οικονοµολόγοι των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης. Η Ελλάδα µε τέτοιο χρέος 

δεν έχει καµία πιθανότητα βιωσιµότητας.  

Έχουµε χρεοκοπήσει. Ας το πάρουµε χαµπάρι. Γι’ αυτό όταν χρεοκοπείς ο 

εχθρός σου µπορεί να σε εκµεταλλευτεί και να σου πουλήσει και µερικές ευκαιρίες 

(µεταξωτές κορδέλες). Όπως η Τουρκία µε τα πετρέλαια γύρω από τη Ρόδο και το 

Καστελόριζο. ∆υστυχώς.  

Αυτό που πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί τα κανάλια και τα µεγάλα 

συµφέροντα ακόµα το παλεύουν. Ποιο είναι το όφελος να σέρνουν έτσι µία κοινωνία; 

Απλά να σας θυµίσω ότι στη γειτονική µας Ιταλία µε απείρως πιο έντονη πίεση 

ΜΜΕ, Μαφίας και µεγάλων βιοµηχανικών και τραπεζικών συµφερόντων ο Γκρίλο 

είναι έτοιµος να κυβερνήσει. Μία κυβέρνηση Γκρίλο, µπορεί να αλλάξει την πολιτική 

της Ε.Ε. Φανταστείτε µία αντίστοιχη αντισυστηµική κυβέρνηση στην Ελλάδα πώς θα 

άλλαζε το πολιτικό σύστηµα που ξέρουµε. Και ξέρετε, µετά το πολιτικό σύστηµα, 

πέφτει το οικονοµικό, το µιντιακό και τελικά αλλάζουν τα δεδοµένα για πολλούς 

γνωστούς της TV.   
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