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Το παρεμπόριο, μια σύγχρονη μάστιγα της αγοράς, συνεχίζει ακάθεκτο να
απλώνεται σε κάθε μικρή ή μεγάλη πόλη! Η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου της
Ελλάδας (ΕΣΕΕ) θεωρεί ότι ο όγκος του ανέρχεται σε 15 δις ευρω ενώ η κυβέρνηση
το ανεβάζει γύρω στα 20 δις ευρώ. Πώς όμως υπολογίζονται τα προαναφερθέντα
ποσά όταν δε γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κύριοι παίχτες του παρεμπορίου και τι τζίρο
κάνουν, αφού δεν υπάρχουν παραστατικά;
Ένας νέος Νόμος ψηφίσθηκε πρόσφατα, ο 3982/2011, που παραμένει και
αυτός ανεφάρμοστος. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα έως σήμερα αποτελέσματα. Ο
Νόμος προβλέπει την καταστροφή των ειδών του παρεμπορίου, αποφεύγει όμως
λύσεις πιο δραστικές όπως την σύλληψη του παρανόμου ή μη μετανάστη και την
έξωσή του από τη χώρα. Αναρωτιόμαστε γιατί αποφεύγεται μια τέτοια διέξοδος,
που θα κόψει το νήμα διακινητών-μεγαλεμπόρων του είδους!
Θύματα του παρεμπορίου είναι κατ’ αρχάς το λιανεμπόριο, όπως και οι
οικονομικοί μετανάστες. Οι τελευταίοι θεωρούνται οι βασικοί διακινητές αυτού του
αόρατου τζίρου, που αφορά κατά κύριο λόγο παρανόμως εισαγόμενα προϊόντα (από
ποια τελωνεία άραγε;) από οργανωμένες ομάδες συμφερόντων, οι οποίες έχουν
μοιραστεί τις αγορές κατά τα πρότυπα της Μαφίας. Έτσι, οι Σενεγαλέζοι έχουν
αναλάβει κατά κύριο λόγο τη διακίνηση των παράνομων ειδών εκτός των λαϊκών
αγορών, Γεωργιανοί και άλλοι προερχόμενοι από την πρώην ΕΣΣΔ, ελέγχουν το
σχετικό κύκλωμα στις λαϊκές αγορές και πέριξ αυτών ενώ οι Κινέζοι ελέγχουν τα
κασελάκια!
Η κυβέρνηση ψηφίζει ανεφάρμοστους νόμους, αρμόδιοι υπουργοί και οι
ενίοτε τοπικοί βουλευτές…με οργίλο ύφος αφορίζουν απλά –χωρίς όμως να
αγγίζουν– το φαινόμενο, η τοπική αυτοδιοίκηση αλληθωρίζει, η δημοτική αστυνομία
κωφεύει και κάποιοι χονδέμποροι με την απαραίτητη πολιτική κάλυψη ή λόγω
αδυναμιών (εσκεμμένων ή μη) του Νόμου, πλουτίζουν σε βάρος του υγιούς και
εμπορίου και του κράτους φυσικά.
Συχνά ορισμένοι Δήμαρχοι με τη συνοδεία της τηλεόρασης δείχνουν
στιγμιαία βέβαια, ότι προτίθενται να επιβάλλον το νόμο. Από την επόμενη όμως της
προβολής τους η αγορά αυτή παραμένει ανέγγιχτη. Ποιος ο λόγος λοιπόν της φιέστας
–μέσω της οποίας ενημερώνονται οι γνωστοί μεγαλέμποροι διακινητές του
παρεμπορίου– των κάποιων ωρών που οργανώνουν;
Κύριο ρόλο στην εφαρμογή του Νόμου 3825 (παράγραφος 6) φέρουν οι
Δήμαρχοι με την άφαντη δημοτική τους αστυνομία. Οι προφάσεις Δημάρχων που
συχνά ακούγονται και είναι της μορφής: «Δεν έχω κόσμο… ή δε διαθέτω
απορριμματοφόρα για την καθαριότητα και θα βρω για το παρεμπόριο;…», οδηγούν
στη μη εφαρμογή του.
Από την άλλη βέβαια υπάρχουν δεκάδες διαθέσιμοι δημοτικοί αστυνομικοί
για να κόβουν κλήσεις ή για οτιδήποτε άλλο. Τέλος, πόσα απορριμματοφόρα
χρειάζονται άραγε; Απλά μόνο ένα και για μια ημέρα καθώς από τη στιγμή που
πράγματι καταστραφεί ένα σύνολο προϊόντων μαϊμού η αγορά θα καθαρίσει μονομιάς.

Υποκρισία, αδυναμία, διαπλοκή αιρετών αρχόντων με τους μεγαλεμπόρους του
είδους. Ο κάθε ένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του!
Αν εξακολουθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς και ιδίως οι Δήμαρχοι, να
αδιαφορούν, ενδέχεται να δούμε στο μέλλον δικαιολογημένα, βίαιες αντιδράσεις
εμπόρων σε βάρος όλων όσων σε κεντρικότατους δρόμους, όπως απέναντι από το
Υπουργείο Οικονομικών κ.ά. να πωλούν τα πάντα, χωρίς το παραμικρό παραστατικό,
υπό την προστασία ‘αόρατων νονών’ και μέσω της νομοθεσίας ή των εποπτικών
μηχανισμών. Οι τελευταίοι φαίνεται ότι εύκολα αδρανοποιούνται με πρόσχημα τα
όποια κενά των εκάστοτε νόμων!.
Θέμα «Παρεμπόριο: Η ανέγγιχτη όψη της διαφθοράς;»
Δεν υπάρχουν μόνο νονοί της νύκτας αλλά και της ημέρας. Σε αυτό το
συμπέρασμα τουλάχιστον, οδηγείται η σκέψη ενός ορθολογικά σκεπτόμενου στο
θέμα του παρεμπορίου. Οι πρόσφατες διατάξεις για καταστροφή των προϊόντων του
παρεμπορίου παραμένουν ανεφάρμοστες ενώ η νομοθεσία αποφεύγει να υιοθετήσει
δραστικές λύσεις. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά;
(βλ συνημμένο κείμενο)

