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Οργή δημάρχων για την καζινοποίηση της χώρας
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Date : Μαρτίου 4, 2017
Άνω κάτω η τοπική κοινωνία για την εγκατάσταση 35.000 μηχανών παιγνίων. "Το
έγκλημα θα είναι διαχρονικό" είπε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο κ. Παπαδόπουλος, έκανε λόγο για "καζινοποίηση" των κέντρων των πόλεων με
όλες τις επιπτώσεις που θα έχει κάτι τέτοιο και ζήτησε να ληφθούν πρωτοβουλίες
ώστε να αναδειχτεί το θέμα. "Θα πρέπει να πάμε στους καθ΄ ύλην αρμόδιους και αν
χρειαστεί να προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα
λειτουργήσει σε βάρος των τοπικών κοινωνιών", είπε ο κ. Παπαδόπουλος.
"Στη γειτονική Ιταλία που έχει θεσμοθετήσει το σύστημα αυτό τα προηγούμενα
χρόνια, υπάρχουν 60 εκατομμύρια κάτοικοι και 50.000 μηχανάκια και η κυβέρνηση
προσπαθεί να τα μειώσει", σημείωσε χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το
νέο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο είναι πιο χαλαρό, τόνισε ότι η αυτοδιοίκηση θα
έπρεπε να κληθεί για να καταθέσει τις απόψεις της, χαρακτήρισε μεγάλη την
πυκνότητα τοποθέτησης των μηχανημάτων στον γενικό πληθυσμό ενώ έθεσε και
ζητήματα που αφορούν στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων
όπου θα εγκατασταθούν αλλά και στη χρήση αλκοολούχων ποτών. "Εμείς έχουμε
εμπειρία από τη λειτουργία του καζίνο, του τι δημιουργείται στον περίγυρο με όλους
τους τοκογλύφους να τριγυρνούν και να χρηματοδοτούν τους παίκτες με ό,τι αυτό
σημαίνει. Αυτό πλέον θα γίνεται στις πλατείες των πόλεών μας μέχρι τις 4 το πρωί",
πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, Λάζαρος Κυρίζογλου, εξέφρασε την
άποψη ότι η λειτουργία των μηχανημάτων θα αποβεί σε βάρος των τοπικών
κοινωνιών και τα πλήγματα θα είναι μεγάλα σε πολλές οικογένειες και σε
πολλούς ανθρώπους. "Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, στη ζωή δεν είναι όλα
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χρήματα. Το έγκλημα είναι διαχρονικό. Δεν υπάρχουν καλά και κακά "φρουτάκια".
Υπάρχει παράνομος τζόγος και θα υπάρχει πάντα. Επειδή ένα κράτος είναι ανίκανο
και ανάξιο να τον ελέγξει, μετατρέπεται σε τζογαδόρος ο ίδιος για να κερδίζει
χρήματα;", διερωτήθηκε. Επιφυλάξεις εξέφρασαν, επίσης, δήμαρχοι της Κεντρικής
Μακεδονίας για την εγγύτητα των καταστημάτων όπου θα λειτουργούν οι
συγκεκριμένες μηχανές παιγνίων σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων.
Εν τω μεταξύ, ο γενικός διευθυντής επικοινωνίας του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας
Χριστοφόρου, μιλώντας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΚΜ, έκανε λόγο για
ελεγχόμενο πλαίσιο λειτουργίας αυτών των μηχανημάτων.
Μετά από τη συζήτηση που έγινε, το Δ.Σ. της ΠΕΔ- ΚΜ δήλωσε αντίθετο στην
λειτουργία του συστήματος των μηχανών παιγνίων vlt (video lottary terminals).
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