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Του Γιώργου Κράλογλου  
 
Είσαι βιοµήχανος στην Ελλάδα; Ντροπή σου. Γιατί εκτός από το ότι πίνεις το αίµα του λαού, έχεις το θράσος να έχεις 
κέρδη και δηµιουργείς και σκουπίδια... Έστω και αν πρόκειται για σκουπίδια ίδια µε τα σκουπίδια των άλλων δηµοτών. 
Γιατί εσύ διαφέρεις. Και διαφέρεις γιατί είσαι βιοµήχανος. Και άρα τα σκουπίδια σου είναι διαφορετικά από αυτά του 
λαού. Γι΄ αυτό κόψε το λαιµό σου και µάζεψέ τα µόνος σου. Τα σκουπίδια σου είναι ιδιωτικά και όχι δηµοτικά όπως 
του απλού λαού. Βεβαίως, ούτε που να διανοηθείς να µην πληρώσεις δηµοτικά τέλη µε το πρόσχηµα ότι  δεν σου 
µαζεύουµε τα σκουπίδια. Τότε θα είσαι εκτός από απόβλητος βιοµήχανος και απατεώνας. 
 
Αυτή είναι η Ελλάδα του 2008. Αυτή είναι η Ελλάδα µε τις ευκαιρίες επενδύσεων στη βιοµηχανία και αλλού. Και αυτήν 
την Ελλάδα θα υµνήσει ο πρωθυπουργός, Κ. Καραµανλής, στην Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια της ∆ΕΘ 2008,  παρουσία 
της τοπικής αυτοδιοίκησης της συµπρωτεύουσας, η οποία έχει και την παραπάνω άποψη για την ελληνική βιοµηχανία. 
 
Θα µε βρείτε πάλι υπερβολικό και, ως συνήθως, αιρετικό; Σας προλαβαίνω. Ρωτήστε την τοπική αυτοδιοίκηση της 
Θεσσαλονίκης να σας πληροφορήσει αν µαζεύει ή όχι τα σκουπίδια (όχι τα απόβλητα, αλλά τα σκουπίδια) των 
βιοµηχανιών και των βιοτεχνιών του νοµού και ζητήστε να µάθετε το γιατί. Στη συνέχεια ρωτήστε το Σύνδεσµο 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος να σας πει τι συµβαίνει µε τα σκουπίδια των επιχειρήσεων και γιατί ενώ πληρώνουν τον 
∆ήµο µε τα γνωστά υπερβολικά και αδικαιολόγητα τέλη πληρώνουν και ιδιωτικές Εταιρείες για να τους µαζεύουν τα 
σκουπίδια. Και δεν φτάνει µόνο αυτό. Η τοπική αυτοδιοίκηση του Νοµού δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόµη σε ποιες 
χωµατερές µπορούν να διώχνουν τα σκουπίδια τους οι βιοµηχανίες και οι βιοτεχνίες, έστω και µε τις ιδιωτικές 
εταιρείες. 
 
Αφού µάθετε και εσείς τις λεπτοµέρειες και φρίξετε για την Θεσσαλονίκη της ∆ΕΘ του 2008 που καλεί επιχειρήσεις από 
όλο τον πλανήτη µε την ελπίδα να επενδύσουν και στην Ελλάδα, θα πρέπει (για να διαµορφώσετε πλήρη γνώµη) να 
λάβετε υπόψη σας ότι και εδώ δεν πρωτοτύπησαν οι ∆ηµοτικές Αρχές της Βορ. Ελλάδος. Η µικροπολιτική αυτή (γιατί 
περί µικροπολιτικής πρόκειται µε ευτελή ψηφοθηρικά κίνητρα) είναι αντιγραφή από την ίδια µικροπολιτική που 
εµφανίσθηκε (έντονα παλαιότερα και σταδιακά στην συνέχεια) στους µεγάλους ∆ήµους της Αττικής. Πρόκειται για τις 
ανόητες αντιγραφές που κάνει συνήθως η Θεσσαλονίκη µιµούµενη την πρωτεύουσα, ίσως για να προκαλεί θέµατα και 
να βρίσκεται µαζί µε την Αθήνα στην επικαιρότητα. ∆ιαφορετικά δεν µπορεί να εξηγηθεί η φετινή µεγάλη κόντρα που 
έχει ξεσπάσει µε την τοπική αυτοδιοίκηση και τις βιοµηχανικές και τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις µε αντικείµενο το 
δυσάρεστο γεγονός να αρνούνται οι ∆ήµοι να µαζέψουν τα σκουπίδια των επιχειρήσεων. Και όταν λέµε σκουπίδια 
(σύµφωνα  µε το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος που έκανε, την περασµένη εβδοµάδα,  διάβηµα 
διαµαρτυρίας στην κυβέρνηση και προς κάθε κατεύθυνση, απειλώντας ακόµη και µε κλείσιµο των επιχειρήσεων µελών 
του) εννοούµε τα πραγµατικά σκουπίδια, όπως τα χαρτοκιβώτια από υλικά και ανταλλακτικά, τα νάιλον, τα ξύλα, τις 
πλαστικές και τις ξυλιές παλέτες και τα  απορρίµµατα των εργαζοµένων στα εργοστάσια. 
 
Αυτά λοιπόν τα σκουπίδια αρνείται να τα µαζέψει ο ∆ήµος γιατί τα θεωρεί ιδιωτικά και όχι δηµοτικά... 
 
Υποχρεώνει µάλιστα τις επιχειρήσεις να τα µεταφέρουν µόνες τους. Και όταν οι επιχειρήσεις «ζορίζουν» το ∆ήµο, τότε 
οι «Άρχοντες» της τοπικής αυτοδιοίκησης κάνουν λόγο για βιοµηχανικά απόβλητα. Αγνοούν (σκόπιµα βέβαια) ότι δεν 
πρόκειται εκ των πραγµάτων για απόβλητα γιατί οι ιδιωτικές εταιρείες, στις οποίες καταφεύγουν οι επιχειρήσεις για να 
τους µαζέψουν τα σκουπίδια, δεν έχουν δικαίωµα αποκοµιδής βιοµηχανικών αποβλήτων γιατί, απλούστατα, δεν 
χορηγούνται άδειες από την πολιτεία για βιοµηχανικά απόβλητα, αλλά εγκρίσεις σε ειδικές περιπτώσεις.  
 
Σε αυτήν λοιπόν την Βόρεια Ελλάδα καλούµε τώρα τους επενδυτές. Μέσα σε αυτήν την παλαιοµοδίτικη µικροπολιτική 
της εποχής των «τζουτζέδων» ζητάµε από τους ξένους επενδυτές (γιατί οι Έλληνες επενδυτές µας τελείωσαν ή 
φροντίσαµε να τους τελειώσουµε... όλοι εµείς οι «προοδευτικοί»)  να προσαρµοστούν και να βάλουν τα κεφάλαιά 
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τους, πληρώνοντας µάλιστα και φόρους κατά 15% µεγαλύτερους από αυτούς που θα πληρώσουν αν κάνουν δύο 
βήµατα παραπέρα και επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στη Βουλγαρία. 
 
Και ενώ αγνοούµε το καθηµερινό µας χάλι, µάς φταίει η αποικιακή νοοτροπία παλαιότερα των Γάλλων, µε το 
αλουµίνιο, τελευταία των Γερµανών µε την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες  ή τον «σορτάκηδων» του Λονδίνου που 
ανεβοκατεβάζουν το ελληνικό Χρηµατιστήριο ανάλογα µε τα συµφέροντά τους. Εµείς πάντως έχουµε την «εθνική 
υπερηφάνεια» να λέµε στους βιοµήχανους και στους βιοτέχνες «Ντροπή σας που έχετε το θράσος να ζητάτε να σας 
µαζέψουµε τα σκουπίδια».  
 
Ποιος άλλος µπορεί σε όλη την Ευρώπη να είναι τόσο «προοδευτικός»; 
 
george.kraloglou@capital.gr 
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