οικονομικοι παλμοι
Αὐξανoμένη ἡ λαθρεμπορία τοῦ καπνοῦ.
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Τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι εἶναι εὔκολοι στόχοι γιὰ τὸ
ὀργανωμένο ἔγκλημα ποὺ ἀποκομίζει δισεκατομμύρια ἀπὸ
τὸ λαθρεμπόριο τσιγάρων καὶ χύμα καπνοῦ. Ἡ παράνομη
διακίνηση δὲν ὑπόκειται σὲ κανένα περιορισμό. Ἡ
πρόσβαση τῶν νέων στὰ λαθραῖα προϊόντα εἶναι πολὺ
πιὸ εὔκολη, γιατί ἡ διακίνησή τους δὲν γίνεται ἀπὸ τὰ
νόμιμα σημεῖα πώλησης, ἑπομένως δὲν ἰσχύει κανένας
περιορισμὸς ὡς πρὸς τὴν ἡλικία τοῦ ἀγοραστῆ ποὺ
προβλέπει ἡ νομοθεσία. Τὰ βρίσκουν στοὺς διακινητές,
στὸ δρόμο, στὶς λαϊκὲς ἀγορὲς καὶ μέσῳ τοῦ διαδικτύου.
Ἂν τὰ προϊόντα καπνοῦ καὶ τὰ τσιγάρα εἶναι ἐπικίνδυνα
καὶ ἐθιστικά, προκαλοῦν καρκίνο, καρδιοπάθειες,
ἐμφύσημα κ.λπ., τί περιμένει κανεὶς ἀπὸ τὰ σκουπίδια,
τὰ ὁποῖα δὲν ὑπόκεινται σὲ κανένα ποιοτικὸ ἔλεγχο;
Στὸ περιεχόμενό τους ἔχουν ἀνιχνευτεῖ βαρέα μέταλλα,
ἀπορρίμματα καπνοῦ, ξένες ὗλες, ὅπως τρίχες ζῴων,
φτερά, κομμάτια πλαστικοῦ καὶ χημικὰ πρόσθετα ἄγνωστης
σύστασης καὶ προέλευσης. Εἶναι πιθανὸν κάποια λαθραία
νὰ παράγονται ἀπὸ τὴν καπνοβιομηχανία. Ὑπάρχουν
καταγγελίες γιὰ συγκεκριμένες ἑταιρεῖες, ποὺ τὰ προωθοῦν
στὴν ἀγορὰ χωρὶς νὰ καταβάλουν τοὺς προβλεπόμενους
φόρους. Ἴσως, ὅμως, νὰ πρόκειται γιὰ παραποιημένα
τσιγάρα, ποὺ ἔχουν κατασκευαστεῖ χωρὶς τὴν ἄδεια τῆς
ἑταιρείας ποὺ ἔχει τὸ ἐμπορικὸ σῆμα. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ
παράνομο ἐμπόριο κρύβει πρόσθετους κινδύνους.
Τὸ ποσοστὸ τῶν λαθραίων τσιγάρων ποὺ διακινοῦνται
στὴν Ἑλλάδα αὐξάνεται διαρκῶς. Σύμφωνα μὲ εἰδικοὺς
ἀναλυτές τὸ 5% τῆς συνολικῆς ποσότητας τὸ 2008
αὐξήθηκε στὸ 18% τὸ 2013 καὶ 20,8% τὸ 2014. Αὐτὴ ἡ
ραγδαία αὔξηση ἐνισχύθηκε ἀπὸ τὴν ἄνοδο τῶν τιμῶν στὰ
προϊόντα καπνοῦ, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὸν ρόλο τῆς Ἑλλάδας
ὡς διακομιστικοῦ κέντρου γιὰ τὴν λαθραία διακίνηση.
Τὸ ποσοστὸ ἀναμένεται νὰ ξεπεράσει τὸ 25% μέχρι τὸ
2019. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ μελέτη τοῦ Ι.Ο.Β.Ε., τὸ 2014,
περισσότερα ἀπὸ δύο στὰ δέκα τσιγάρα, ποὺ καπνίζονται
στὴν Ἑλλάδα, εἶναι προϊόντα λαθρεμπορίου.
Τὸ λαθρεμπόριο αὐτὸ ἐκτιμᾶται ὅτι κοστίζει στὶς
χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἐτησίως περισσότερα
ἀπὸ 10 δισεκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ ἀπώλεια φορολογικῶν
ἐσόδων γιὰ τὸ κράτος, τοὺς παραγωγούς, τοὺς διανομεῖς.
Τὸ ἕνα τρίτο των παράνομων τσιγάρων παρασκευάζονται
ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸ λαθρεμπόριο καὶ ἡ κατανάλωσή
τους ἔχει αὐξηθεῖ δραστικά τα τελευταῖα χρόνια. Ἡ
Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας προειδοποιεῖ γιὰ “νέες

μάρκες τσιγάρων, ποὺ προορίζονται γιὰ τὴν παράνομη
ἀγορὰ σὲ ἄλλες χώρες”. Σὲ παράνομες ἐγκαταστάσεις
παράγονται, ἐπίσης, παραποιημένα τσιγάρα τῶν
μεγαλύτερων βιομηχανιῶν. Πολλὰ ἐργοστάσια παραγωγῆς
ἀποκαλύφθηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια. Παραγωγοὶ
προμηθεύουν μέρος τῶν προϊόντων τους σὲ παράνομους
διακινητές, οἱ ὁποῖοι ἀποφεύγουν νὰ πληρώσουν φόρους
μὲ διάφορες μεθόδους: πλασματικὲς ἐξαγωγές, ἀρκετὲς
μεταπωλήσεις καὶ μεταφορές, ἡ μεταφορὰ προϊόντων σὲ
ἀποθῆκες ἀπ’ ὅπου διανέμονται παράνομα.
Στὴν Ἑλλάδα τὰ διαφυγόντα ἔσοδα τοῦ κράτους
ὑπολογίζονται σὲ 740 ἑκατομμύρια δολάρια τὸ 2014, ἀπὸ
565 τὸ 2013 ποὺ ἀναλογεῖ σὲ τζῖρο δισεκατομμυρίων γιὰ
τοὺς διακινητές. “ Ὁμάδες ὀργανωμένου ἐγκλήματος ποὺ
ἑδρεύουν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση συμμετέχουν ἐνεργὰ
ὅλο καὶ περισσότερο στὸ λαθρεμπόριο τσιγάρων, τὸ ὁποῖο
θεωρεῖται μιὰ ἑλκυστικὴ ἐναλλακτικὴ λύση ἔναντι τῆς
διακίνησης ναρκωτικῶν, λόγω τῶν μικρότερων ποινῶν καὶ
τῶν μεγάλων κερδῶν” διαπιστώνει ἡ ΕUROPOL. “Ἀποτελεῖ
παγκόσμιο πρόβλημα, ποὺ ἀπαιτεῖ διακρατικὴ συνεργασία
ἀνάμεσα στὶς κυβερνήσεις καὶ τὶς διωκτικὲς ἀρχές”.
Ἐὰν ὑποθέσουμε ὅτι οἱ ἐνήλικες ἔχουν τὴν εὐθύνη τῶν
ἐπιλογῶν τους, ποιὸς προστατεύει τὰ παιδιά; Δυό στους
πέντε δεκαεξάχρονους ἔχουν ρισκάρει νὰ καπνίσουν,
ἔστω μιὰ φορὰ στὴ ζωή τους καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τὸ ἕνα τρίτο
δοκίμασαν πρώτη φορὰ στὴν ἡλικία τῶν δεκατριῶν
ἐτῶν ἢ καὶ νωρίτερα. Ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ Ἐρευνητικοῦ
Πανεπιστημιακοῦ Ἰνστιτούτου Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς, ποὺ
πραγματοποιήθηκε τὸ 2015 σὲ 3.200 μαθητὲς τῆς Α΄
Λυκείου 175 σχολείων τῆς χώρας, προκύπτει ὅτι ἕνας
στοὺς ἐννέα μαθητὲς (11,1%) καπνίζει καθημερινά. Τὸ
ποσοστὸ τῶν συνομηλίκων τους, ποὺ εἶχε αὐτὴ τὴ συνήθεια
τὸ 1999, εἶναι ὑπερδιπλάσιο (23,4%). Σήμερα ὅμως τὰ
παιδιὰ πειραματίζονται καὶ μὲ νέους τρόπους χρήσης, ὅπως
τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο τὸ ὁποῖο ἔχει δοκιμάσει ἕνας στοὺς
πέντε μαθητὲς (19,1%)!
Τὰ ἀγόρια καπνίζουν καθημερινὰ πολὺ πιὸ συχνὰ ἀπὸ
τὰ κορίτσια, περισσότερα τσιγάρα καὶ πειραματίζονται πιὸ
εὔκολα μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο (26,3% ἔναντι 12%).
Προφανῶς στὴν Ἑλλάδα τὸ στὺλ τοῦ Τζέιμς Ντὶν μὲ τὸ
κρεμασμένο τσιγάρο στὰ χείλη ἐξακολουθεῖ νὰ γοητεύει.
Πολλοὶ ἔφηβοι ταυτίζονται μὲ τὰ παλαιομοδίτικα στερεότυπα
τῶν περασμένων δεκαετιῶν, μὲ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι τὸ
περιστασιακὸ κάπνισμα δὲν βλάπτει. 

