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Κύριε Δήμαρχε
Ατζιτασία ονομάζουμε το πολιτικό φαινόμενο της απομόνωσης ενός περιστατικού που
αφορά σε μία περίπτωση αδικημένου κοινωνικά συνανθρώπου, του οποίου μία δράση
αντίκειται στη νομιμότητα με τη στενή έννοια του όρου, ενώ θα μπορούσε με βάση τις
συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες να εκληφθεί από το σύνολο ως δίκαιη, στην αιτηματική
της τουλάχιστον μορφή. Η ατζιτασία όμως δε σταματά στον εντοπισμό της περίπτωσης,
ούτε αφορά εντέλει το αδικημένο άτομο. Η ατζιτασία ουσιαστικά είναι η εκμετάλλευση
αυτής της κατάστασης από ένα ή περισσότερα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία, μέσω αυτής,
προσπαθούν να ανελιχθούν σε επίπεδο πολιτικό και να αποκτήσουν ρόλο, αναμασώντας το
όνομα του αδικηθέντος και την περίπτωση, αντιπαραβάλλοντάς την πολλές φορές με άλλα
περιστατικά και καταστάσεις που το πλατύ κοινό θεωρεί άδικες, από την αντίστροφη
πλευρά της δράσης της εξουσίας. Είναι μορφή γκεμπελισμού, απόκρυψης δηλαδή της
βαθύτερης και ουσιαστικότερης αλήθειας που αφορά στο καλό του συνόλου, τη νομιμότητα
και την ισότητα σε μία δημοκρατία, προς ανάδειξη ενός συγκεκριμένου περιστατικού εν
γένει αδικίας, έτσι όπως αυτή συμπυκνώνεται στη δυστυχία ενός συγκεκριμένου ατόμου,
χωρίς ουσιαστικά να νοιάζει ή να εξετάζεται η θέση όλων των υπόλοιπων δυστυχησάντων
ατόμων που βρίσκονται σε παρόμοια θέση με αυτό, ούτε φυσικά και το δίκαιο όσων υγιώς
προστατεύονται από το νομικό σύστημα που καταστρατηγείται.

Τις τελευταίες μέρες δυστυχώς πέσατε θύμα της. Πήρατε μία ορθή απόφαση, να
απαγορεύσετε κάθε μορφή παραεμπορίου στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, απόφαση με την
οποία συνετάχθησαν –και ορθά- σχεδόν όλες οι πολιτικές παρατάξεις και σχεδόν όλοι οι
δημοτικοί σύμβουλοι. Ο εμπορικός σύλλογος της πόλης μας εντούτοις, σας είχε
προειδοποιήσει ότι δεν αρκούν οι πολιτικές αποφάσεις και τα ψηφίσματα. Το παραεμπόριο,
το οποίο εκμεταλλεύεται δουλεμπορικά συνανθρώπους μας που αναζητούν στη χώρα μας
το φως μιας ελπίδας και καταλήγουν εκμεταλλευόμενοι δουλικά από κυκλώματα Ελλήνων
παραεμπόρων, χτυπιέται μόνο από τη συνεργασία ενός ισχυρού εμπορικού συλλόγου, της
δημοτικής αρχής, των αστυνομικών αρχών και των φορέων της πόλης, με σεβασμό πάντοτε
στη δυσχέρεια των μεταναστών και έμφαση στην κατάσχεση και καταστροφή του
προϊόντος και όχι τη δίωξη των συνανθρώπων μεταναστών. Να υπογραμμίσω δε στο σημείο
αυτό, ότι το παραεμπόριο στοιχίζει στο πτωχευμένο κράτος μας δισεκατομμύρια
φορολογικών εσόδων, που θα μπορούσαν να στηρίζουν το κοινωνικό κράτος και την
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ανάπτυξη.

Δυστυχώς, η έλλειψη συστηματικής συνεργασίας με έναν ισχυρό εμπορικό σύλλογο, σας
αφήνει αυτή τη στιγμή χωρίς ισχυρούς συμμάχους. Σας καθιστά δύσκολο να εξηγήσετε το
αυτονόητο, το πώς οφείλει δηλαδή η δημοτική αρχή να προστατεύσει την πόλη έναντι του
παραεμπορίου, έναντι της καταφανούς φοροδιαφυγής, του φεσώματος των ασφαλιστικών
ταμείων, της διακίνησης παράνομων προϊόντων μαϊμού, τα οποία δυνητικά είναι έως και
επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία (μαϊμού γυαλιά που καταστρέφουν την όραση, ρούχα που
προκαλούν αλλεργίες, παιχνίδια που δεν πληρούν προδιαγραφές ασφαλείας για τα παιδιά
κτλ).

Ο εμπορικός σύλλογος της πόλης, μοναδικός σύμμαχός σας στην καμπάνια ενημέρωσης για
την απώλεια εσόδων που (δεν) χρηματοδοτούν το κοινωνικό κράτος από το παραεμπόριο,
είναι άστεγος, χωρίς επιδοτήσεις και χωρίς γραμματειακή υποστήριξη. Περιμένει εδώ και
χρόνια την υλοποίηση της δέσμευσής σας να του παράσχετε χώρο, ώστε να μπορεί να
πάρει φρέσκια εντολή ουσίας από τα μέλη του και να εκπονήσει καμπάνιες ενημέρωσης
κατά του παραεμπορίου και του δουλεμπορίου που αυτό συνεπάγεται, ακόμα ακόμα ώστε
να ξεκινήσει και το μεγαλεπίβολο σχέδιο της δημιουργίας ενός OPEN MALL, με κάρτα
Νεοσμυρνιώτη καταναλωτή που να επιβραβεύει με επιστροφή χρημάτων τις αγορές στην
πόλη, και γιατί όχι, τη δημιουργία θερμοκοιτίδας νεανικής επιχειρηματικότητας. Αντ’ αυτού,
βλέπουμε να υιοθετεί η αρχή σας τις σκέψεις και τις ιδέες μας για να τις κάνει η ίδια! Λες
και άνθισε ποτέ η επιχειρηματικότητα που ξεκίνησε τη ρίζα της από δημόσιους φορείς,
χωρίς να δημιουργήσει τερατουργήματα κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων, έρμαιων της
διαπλοκής και μικροπολιτικών τοπικών συμφερόντων. Λες και μπόρεσε ποτέ μόνος του
ένας δήμος να εξηγήσει γιατί είναι άδικο να θες να πουλήσεις χωρίς άδεια κουλούρια σε
πάγκο, όταν τριγύρω λειτουργούν νόμιμα δεκάδες επιχειρήσεις που πασχίζουν να
επιβιώσουν πουλώντας κουλούρια, πληρώνοντας φόρους και ασφαλιστικές εισφορές,
καθώς και μισθούς σε εκατοντάδες συμπολίτες μας!!!

Δημιουργήστε συμμάχους επί τη βάσει του σεβασμού του κράτους δικαίου κύριε δήμαρχε,
επί τη βάσει της ανάπτυξης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στην οποία οφείλετε να
παράσχετε υποδομές και βοήθεια, όχι να την καπελώνετε και να τη βάζετε στο περιθώριο.
Έχοντας εξασφαλίσει διαμέσου των κοινωνικών δομών ότι κανένας συμπολίτης μας δε θα
πεινά ή δε θα υποφέρει από αποκλεισμό του εκ των δομών υγείας και παιδείας, οι
συμπολίτες μας θα σας στηρίξουν επί τη βάσει της τήρησης της νομιμότητας, της πάταξης
του παραεμπορίου και κάθε αθέμιτης δραστηριότητας. Επί τη βάσει της λειτουργίας της
αγοράς με όρους υγιούς ανταγωνισμού και κινήτρων ανάπτυξης και απασχόλησης νέων
συμπολιτών μας. Επί τη βάσει το ορθού λόγου, με συμμάχους όσους πιστεύουν σε αυτόν,
καθώς και στην πρόοδο αυτού του τόπου.
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