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ΦΟΝΙΚΑ... ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ!
ΑΝ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ, ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ

Το Σάββατο 18/05/2013 καταγγέλθηκε στην Παγκύπρια
Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, ακραία σοβαρό
περιστατικό διατροφικού σκανδάλου. Πρόκειται για κοτόπουλο από ψησταριά με παγκύπριο δίκτυο πωλήσεων.
Το συγκεκριμένο κοτόπουλο αγοράστηκε μαζί με άλλα είδη
τροφίμων το μεσημέρι και καταναλώθηκε από οικογένεια,
συγκεκριμένα από τους δύο γονείς και δύο παιδάκια ενός
και δύο χρόνων.
Μετά το γεύμα η κοπέλα υπηρεσίας πήρε το υπόλοιπο κο-

«Τι είχες Γιάννη,
τι είχα πάντα…»
Κυρίες και κύριοι πολιτικοί, απ’ όπου κι’ αν προέρχεστε, δεν μας ξεγελάτε πια μάθαμε να διαβάζουμε
τη γλώσσα και την προπαγάνδα σας. Εσείς φροντίσατε γι’ αυτό…
Τη στιγμή που ανακοινώνεται νέα αύξηση κατά
26,5% της ανεργίας, η νέα Υπουργός Εργασίας,
ανακοίνωσε πριν μερικές μέρες με δημοσιογραφικές
φανφάρες τα «νέα σχέδια» για την εργοδότηση, λέει,
6000 άνεργων στη ξενοδοχειακή και επισιτιστική
βιομηχανία.
Κάποιος που το ακούει αυτό, αν δεν καταλάβει τη
γλώσσα της προπαγάνδας, ο νους του πάει σε κύπριους άνεργους και σκέφτεται ότι, μερικοί νέοι θα
βρουν επί τέλους, έστω και για μερικούς μήνες και
με ένα χαμηλό μισθό, εργασία να ανασάνουν λίγο.
Ακούοντας όμως τις ραδιοφωνικές συζητήσεις,
καταλάβαμε τις διάφορες πικρές αλήθειες που δεν
μας λένε. Έτσι μάθαμε π.χ. ότι από 80% μέχρι, σε
μερικές περιπτώσεις, και το 100%, από αυτούς που
θα προσληφθούν με τα σχέδια, θα είναι χαμηλόμισθοι κοινοτικοί.
Αναφέρθηκε μάλιστα από δημοσιογράφο και παράδειγμα ξενοδόχου που ζήτησε από το γραφείο
εργασίας κατάλογο άνεργων για εργοδότηση και σ’
αυτόν δεν υπήρχε ούτε μια κύπρια, ούτε ένας κύπριος, ούτε νέος ούτε μεγάλος.
Οι πιο «κακές» μάλιστα γλώσσες λένε ότι, όλο το
σχέδιο έχει κρυφό στόχο την εργοδότηση χαμηλόμισθων κοινοτικών, γιατί οι κύπριοι κατέχουν πιο
ψηλά προσόντα και άρα είναι πιο ακριβοί. Αυτές οι
προσλήψεις φτηνών κοινοτικών, λένε οι «κακές»
γλώσσες, είναι φανερό μάλιστα ότι θα χρησιμοποιηθούν για να ασκηθούν πιέσεις μείωσης γενικά των
μισθών. Αυτό που ήθελαν πάντοτε οι ξενοδόχοι και
οι εστιάτορες, αυτό που πάντα επιδιώκει το ΔΝΤ γιατί ευνοεί την παγκοσμιοποίηση και αυτό που θέλει
και επιβάλλει με τα μνημόνια της η τρόικα για την
δήθεν «βελτίωση του ανταγωνισμού».
Στο τέλος της συζήτησης, που κράτησε μια ώρα,
μπήκε και η υπουργός σ’ αυτή με την «αντιπολιτευτική» της ατάκα: «Μα η ανεργία δεν ξεκίνησε την
πρώτη του Μάρτη»! «Είναι νέο πρόγραμμα να το
αφήσουμε να δουλέψει και θα δούμε». Τι να δούμε
αφού το πρόγραμμα είναι διάρκειας εφτά μηνών
μόνο… Ίσα-ίσα για να βολέψει τους «ημέτερους»
τους ξενοδόχους (τους διαχρονικά βολεμένους από
τη μονοδιάστατη πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων, που έχει και το δικό της μερίδιο ευθύνης στα
δεινά που περνά ο τόπος σήμερα) και μετά βλέπουμε… (Μήπως ήταν και αυτό προεκλογική δέσμευση,
αλλά από εκείνες που τις κάνουμε πραγματικότητα,
λόγω συναλλαγής;!)
Ποιο το συμπέρασμα; Νομίζω θα συμφωνήσετε με
αυτό: «Άλλαξε ο Μανωλιός κι’ έβαλε τα ρούχα του
αλλιώς»

Δρ Λουκάς Αριστοδήμου
πρόεδρος ΠΕΚΠΟΙΖΩ

τόπουλο να το καθαρίσει από τα κόκαλα, οπότε διαπίστωσε την ύπαρξη ζωντανών σκουληκιών στις
κλειδώσεις των κοκάλων. Τα σκουλήκια, εκτός των
άμεσα ενδιαφερόμενων, τα είδαν δημοσιογράφοι
και λειτουργοί ενός τηλεοπτικού καναλιού και δικός μας άνθρωπος.
Εμείς, παρά το ότι ήταν Σάββατο το καταγγείλαμε άμεσα το περιστατικό στο διευθυντή της
αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας για ψημένα
φαγητά και στον διευθυντή της αρμόδιας
κρατικής υπηρεσίας για ωμά κρέατα. Και
οι δύο ανταποκρίθηκαν άμεσα και εντοπίστηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων
από χώρα της Λατινικής Αμερικής και
δεσμευτήκαν, σύμφωνα με το διευθυντή, τα απομείναντα αποθέματα για
να μην καταναλωθούν αλλά και για τις
σχετικές έρευνες.
Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε
και καταγγελίες για πώληση στην αγορά ωμών κοτόπουλων χωρίς συσκευασία και χωρίς οποιαδήποτε σήμανση,
πράγμα που είναι παράνομο. Πολύ πιθανό να ήταν από τα
ίδια κοτόπουλα με αυτά της ψησταριάς γιατί και στη μια και
στην άλλη περίπτωση, η πώληση γινόταν σε προσφορές
με μειωμένες τιμές.
Εμείς, παρόλο που αναγνωρίζουμε την απόλυτη ανάγκη
δημοσιοποίησης και ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού για σκοπούς προστασίας, δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν έχουμε αρμοδιότητα σύμφωνα με το νόμο. Η
ευθύνη είναι στις κρατικές υπηρεσίες, που έχουν επίσης
την ευθύνη να οδηγήσουν την υπόθεση στη δικαιοσύνη για

ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

παραδειγμα
τική τιμωρία πα
ντός υπευθύνου. Θεω
ρούμε αναγκαίο να συμβου
λέψουμε τους καταναλωτές, τώρα με την κρίση, να είναι
καχύποπτοι και διπλά προσεχτικοί σε προσφορές πώλησης τροφίμων και να μην αγοράζουν τρόφιμα χωρίς συσκευασία και τις απαραίτητες σημάνσεις προέλευσης και
ημερομηνίες παραγωγής και λήξης και να φυλάσσουν, σε
κάθε περίπτωση, τις αποδείξεις.

ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ!
Από τις ειδήσεις και τις διαρροές, φαίνεται ότι, τα τελευταία χρόνια μέχρι και σήμερα, η όλη πολιτικοοικονομική διαχείριση
τόσο του τραπεζοπιστοτικού τομέα αλλά ακόμα και της οικονομίας ολόκληρης και του κράτους, αλλά και η όλη διαχείριση
της διαπραγμάτευσης των τελευταίων χρόνων, συμπεριλαμβανομένου του μνημονίου, από την αρχή μέχρι το τέλος, και
των οδυνηρών όρων του, έγιναν επιπόλαια και
αμελέτητα, με ανεπίτρεπτη προχειρότητα, χωρίς
εμπειρογνωμοσύνη, χωρίς ικανοποιητική προετοιμασία και χωρίς σενάρια και εναλλακτικές επιλογές. Ακόμα περισσότερο έλειψαν τα έξυπνα,
διορατικά, γιατί όχι και πονηρά, μυαλά, αλλά και
η αυτοπεποίθηση …
Ακόμα μέσα από διαρροές και αλληλοκατηγορίες μεταξύ διαφόρων που έπαιξαν και παίζουν
ρόλους υπευθυνοανεύθυνους, και παίζουν τες
τύχες μας στα ζάρια, η όλη διαχείριση και κάποιες
συμπεριφορές ατόμων που έπαιξαν σημαντικό
μέχρι αποφασιστικό ρόλο στην καταστροφή της
οικονομίας και την υποδούλωση του λαού μας,
κυμαίνονταν από ανικανότητα, επιπολαιότητα,
προχειρότητα και ανευθυνότητα που ακουμπά
τα όρια ακόμα και της προδοσίας, με ξένους ή/και δικούς μας εντεταλμένους που αντί τα συμφέροντα της χώρας μας,
ενδεχόμενα να προωθούσαν προσωπικά τους ή/και ίσως και ξένα συμφέροντα.
Μέσα από τις έρευνες που έγιναν και αποκαλύπτονται και άλλες που θα κάνει η Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει να
αποκαλυφθούν όλοι και όλα. Να βγουν στο φως του ήλιου, και οι όποιοι ένοχοι και συνένοχοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και, επί τέλους να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και αυτό, όχι μόνο για να ικανοποιηθεί, όπως λεν οι πολιτικοί, το
περί δικαίου αίσθημα του λαού, αλλά εδώ που καταντήσαμε, αυτό αποτελεί επιταγή και ανάγκη υπέρτατη αν θα αλλάξουν πράγματα και καταστάσεις σ’ αυτή τη δύσμοιρη χώρα και για να επανιδρυθεί ένα κράτος με
δομές, θεσμούς και στελέχη με πραγματική αξία και αληθινή αποτελεσματικότητα. Ή τώρα ή
ποτέ! Αν όχι δεν μας απομένει άλλη επιλογή, από του να μεταναστεύσουμε. Φτάνει πια από
καταστροφή σε καταστροφή…
Και εμείς σαν πολίτες υπεύθυνοι πλέον θα πρέπει να ξυπνήσουμε επί τέλους και να ξεσηκωθούμε απαιτώντας κάθαρση και εξυγίανση των πάντων και με διαφάνεια μέχρι γύμνιας.
Να απαιτήσουμε: ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ!
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Ας μάθουμε από τα παιδιά μας
Χθες πήγα με μια ομάδα φίλων σε ένα περίπατο αναβάπτισηςφωτογράφισης στην παλιά πόλη της μοιρασμένης Λευκωσίας. Πήρα μαζί μου το εγγονάκι μου, τον Λούκα Αριστοδήμου
τον νεότερο που σε ένα μήνα γίνεται 5 χρονών. Συμπεριφέρθηκε άψογα! Με τη τσαντούλα του με το φαγητό, το νερό του
κλπ στην πλάτη του, διανύσαμε κάπου 6-7 χιλιόμετρα χωρίς
να πει ούτε καν ότι κουράστηκε. Τον πήρα και στο Μουσείο
Λεβέντη που δείχνει τη Λευκωσία από την εποχή των σταυροφόρων, την οθωμανική, την αγγλική μέχρι την ανεξαρτησία.
Οι ερωτήσεις βροχή ασταμάτητη αλλά ευχάριστη και δροσερή σαν καλοκαιρινή μπόρα. Όλα να τα δει και όλα να τα
ρωτήσει. Κάποια στιγμή του άρεσε ένα πολύ στενό δρομάκι
και πηγαίνοντας απ’ εκεί περάσαμε έξω από το μεσαιωνικό
αρχοντικό του Χ’’Γιωρκάτζη Κορνέσιου το οποίο στη δυτική πλευρά περιβάλλεται από ένα πετρόκτιστο τοίχο σε ύψος
1,80 μέτρα περίπου.
«Θέλω να με ψηλώσεις να δω τι είναι πίσω από τον τοίχο»
μου λέει. Μόλις που μπόρεσα να του ανεβάσω το κεφάλι πάνω
από τον τοίχο. «Ωραία, είναι ένας κήπος με δέντρα με φρέσκα
φύλλα» μου λέει. Το μυαλό μου, επηρεασμένο από τα τραγικά γεγονότα του κουρέματος μας των τελευταίων ημερών,
ταξίδεψε θετικά και σκέφτηκε: Τι θα ήταν να μπορούσαμε
όλοι εμείς που τσουρουφλιστήκαμε τις προηγούμενες μέρες,
να κοιτάξουμε πάνω και πέρα από τον τοίχο της καταστροφής, της απογοήτευσης, του θυμού και της απελπισίας και
να δούμε ποιος κήπος υπάρχει! Τι θα ήταν να ξεπεράσουμε
όλα τα αρνητικά συναισθήματα και να δούμε τι θετικά μπορεί
να προκύψουν από το μεγάλο καταστρεπτικό τσουνάμι που
σάρωσε τα πάντα στο πέρασμα του; Αυτό πρέπει να κάνουμε
όλοι μας! Ας μάθουμε από τα παιδιά μας και ας αντλήσουμε
διδάγματα από την αγνότητα του μυαλού και ψυχής τους.

Δρ. Λούκας Αριστοδήμου

Γίνε μέλος
Όσοι επιθυμουν να γίνουν μέλη της Παγκύπριας Ενωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής μπορούν να συμπληρώουν την πιο
κάτω αίτηση και να την αποστείλουν στα γραφεία της Ένωσης,
Τ.Θ.16033 2085 Στρόβολος, Λευκωσία.
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι αναγκαία
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2..............................Ημ.Γεν.:.................Α.Τ.: ......................
3..............................Ημ.Γεν.:.................Α.Τ.: ......................
4..............................Ημ.Γεν.:.................Α.Τ.: ......................
5..............................Ημ.Γεν.:.................Α.Τ.: ......................
Υπογραφή:...........................................….Ημερομηνία: ...................
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 € 10,00 / Οικογενειακή  €20,00
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Σύνολο: 		
€ _______ 		
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Τραπεζικές επιταγές εκδομένες στο όνομα της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, να αποστέλλονται ταχυδρομικά με την αίτηση.
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Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας πληροφορούν το καταναλωτικό κοινό
ότι για σκοπους καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης σε περίπτωση παραπόνων
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Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:		
Δρ. Λούκας Αριστοδήμου
Αντιπρόεδρος:		
Γιώργος Διονάς
Γενικός Γραμματέας:
Σταύρος Λεπτός
Ταμίας:			
Έλενα Βαλιαντή-Κουππάρη
Βοηθός Ταμίας:		
Γιάννος Χατζησάββας
Βοηθός Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Χριστοδούλου
Μέλη:			
Γιώργος Νικολάου
			
Χριστίνα Βονιάτη Τόμπλιν
			
Μαρία Σωκράτους

Εφημερίδα:

http:/www.consumersunion.org.cy

ISSN 1986-2237(έντυπη μορφή), ISSN 1986 -2245 (ηλεκτρονική μορφή)

ΕΚΔΟΤΗΣ: Παγκύπρια ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής
ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δρ. Λούκας Αριστοδήμου
Τ.Θ.: 16033, 2085 Στρόβολος,
ΤΗΛ: 22313111 ΦΑΞ: 22463077
e-mail: consumersunion@cytanet.com.cy

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
ΣΤΗΝ ΜΠΛΕ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ...

Φτάνει άλλα ψέματα!
Του Λουκά Αριστοδήμου
προέδρου της ΠΕΚΠΟΙΖΩ

ποιότητα ζωής
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Οι Κύπριοι στην Τουριστική Βιομηχανία
Καιρός ήταν να προβληματισθούμε και να δούμε πιο πολλούς Κύπριους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Αριστη η πρόσφατη εξαγγελία της Κυρίας Υπουργού Εργασίας να εργοτηθούν άνεργοι Κύπριοι στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Πιστεύω όμως η βιομηχανία του
τουρισμού είναι από τις πιο εξιδεικευμένες βιομηχανίες, που οι εργαζόμενοι σε αυτό το
τομέα πρέπει να είναι καταρτισμένοι στα καθήκοντα τους. Φθάσαμε τα τελευταία χρόνια
σε μια μεγάλη αύξηση όχι και τόσων καταρτισμένων εργαζομένων στη χώρα μας στην
βιομηχανία του τουρισμού, χωρίς να σκεπτόμαστε ότι οι καταναλωτές μας υποφέρουν
και δεν επιστρέφουν πίσω στις επιχειρήσεις μας. Ολοι, Κύπριοι και κοινοτικοί έχουν το
δικαίωμα να εργαστούν και να αγαπήσουν το τουριστικό επάγγελμα και να είναι καταρτισμένοι στην ειδικότητα της εργασίας των. Εισηγούμαι δε πρωτού οι Κύπριοι ενταχθούν
στην αναφερόμενη βιομηχανία εύχομαι να τύχουν κάποιας ταχύρυθμης κατάρτισης
διότι οι πελάτες στην τουριστική βιομηχανία δεν είναι πειραματόζωα, για να επισφραγίζουμε την ποιοτική εξυπηρέτηση του τουριστικού μας προϊόντος και να αποφεύγουμε
τις ερασιτεχνικές υπηρεσίες.

Μιχάλης Δημοσθένους
σύμβουλος τουρισμού και επιμόρφωσης

Κύριε Κυβερνητικέ Εκπρόσωπε,
Φτάνει επί τέλους στην μισητή προπαγάνδα. Η μόνη διαφορά για
τον πολίτη είναι ότι πριν από σας άκουε την ξύλινη στυλαρισμένη
προπαγάνδα της κουμουνιστικής σχολής και τώρα τη διαδέχτηκε
η ραφιναρισμένη, μοντέρνα τεχνολογικά αλλά πάντα το ίδιο ψεύτικη σούπερ καπιταλιστικού στυλ δική σας προπαγάνδα. Αυτή την
παπαγαλίστικη προπαγάνδα την ακούμε από την μέρα εκείνη που
εσείς την ξυπνήσατε καταραμένη για όλο τον κυπριακό λαό...τη
15η του Μάρτη με το κούρεμα που αποδεχτήκατε και μας κάνατε...
Κύριε εκπρόσωπε. κοιτάξετε να τα βρείτε πρώτα μεταξύ σας και να σταματήσετε το αλαλούμ που σας θέλει κάθε
μέρα, άλλα να λέτε εσείς, άλλα οι
υπουργοί σας, άλλα η Κεντρική
Τράπεζα και τα λοιποί κομματικά
παπαγαλάκια και μη μας επαναλαμβάνεις κάθε μέρα για τη δήθεν
«επιτυχία» σας ότι καταφέρατε
δήθεν να αποφύγετε την άταχτη
χρεοκοπία του κράτους, ενώ καταφέρατε να χρεοκοπήσετε τους πολίτες του.
Ποιό είναι επιτέλους το κράτος για σας;
Τα κόμματα σας και το κατεστημένο άδικο και μη δημοκρατικό σύστημα που τα κρατά
ακόμα ζωντανά; Τα μαντρισμένα πρόβατα σας και τα εκατομμύρια
αυτών που τους διευκολύνατε να τα σώσουν; Ε ναι, αυτό το κράτος, προς το παρόν ακόμα, πετύχατε να το σώσετε…
Αυτό το κράτος έχει πολίτες που τους κουρέψατε και τους γκρεμίσατε την αξιοπρέπεια και τη ζωή τους; Έχει ηλικιωμένους που τους
σακατέψατε, αλλά και ανερυθρίαστα τους κοπρίσατε την αξιοπρεπή και, μέσα από τη σκληρή δουλειά αγιασμένη και καταξιωμένη
ζωή τους και τους στείλατε άλλους στη δυσπραγία και άλλους στον
τάφο πρόωρα; Έχει παιδάκια που τους κουρέψατε το μέλλον; Έχει
παιδάκια που περιμένουν να γεννηθούν με μειωμένες δυνατότητες
και περιορισμένους ορίζοντες στη ζωή γιατί «φροντίσατε» να τα
κουρέψετε από την κοιλιά της μάνας τους και να τα φορτώσετε με
ένα τεράστιο χρέος που, χάριν σε σας όλους τους πολιτικοκομματικούς βουκολικούς αυτοκράτορες θα κληρονομήσουν;
Φτάνει πια! Δεν νομίζετε πως είναι επί τέλους καιρός να δείξετε λίγη
περισυλλογή και λίγο σεβασμό προς τους πολίτες. Σταματήστε να
τους ασελγείτε στ’ αυτιά καθημερινά με λόγια που έχουν χορταστικά μπουχτίσει και δεν πιστεύουν πια. Δείξετε σεβασμό και πραγματική κατανόηση για τη ζημιά και την παντοειδή μιζέρια που πρώην
και νυν επισωρεύσατε στον κόσμο της Κύπρου και σταματήστε να
τους υποτιμάτε με άχρηστα, κούφια και αχρείαστα λόγια που ούτε
άδεια στομάχια τρέφουν, ούτε ενθαρρύνουν προς την κατεύθυνση
αυτού που πραγματικά χρειάζεται περισσότερο τώρα, που είναι η
ενθάρρυνση και η δημιουργία κλίματος συνοχής, αλληλεγγύης και
ενθουσιασμού για μια νέα εποχή.
Κάτσετε κάτω και πίσω, δείτε την καταφατσελωμένη εικόνα σας
στον καθρέφτη της πραγματικότητας, αναγνωρίστε την και σκεφτείτε, όχι μόνοι σας γιατί ο λαός δεν εμπιστεύεται πια τα δικά σας
μυαλά και τη στρεβλωμένη συνήθεια σκέψης τους. Σκεφτείτε και
συσκεφτείτε μαζί με τους πολίτες και με άξια και ικανά μυαλά που
το κατεστημένο σύστημα σας αποξένωσε και εξουδετέρωσε γιατί
τα φοβάται και δώστε νέες, ριζικές και επαναστατικές λύσεις που
να κερδίζουν χρόνο και ζωή στις ζωές των πολιτών και μέσω αυτών
και στη ζωή ενός νέου πιο δίκαιου, πιο αξιοκρατικού πιο διάφανου
και τελικά πιο πραγματικά δημοκρατικού κράτους.
Αυτό να κάνετε και τότε, θα ανακαλύψετε πως δε χρειάζεται πια
να μας το λέτε εσείς με ύφος ηθοποιού που πιπιλά λόγια θεατρικής παράστασης, ότι δήθεν (σικ) σώσατε το κράτος. Τότε και όταν,
εμείς οι πολίτες θα σας βγάλουμε το καπέλο και εμείς θα σας το
πούμε και με λόγια αλλά και κυρίως με πράξεις και έργα που εμείς
ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε για μας για τα παιδιά μας, για
τα εγγόνια μας και για την περηφάνια, την αξιοπρέπεια και τη δόξα
της δύσμοιρης μας πατρίδας που αγαπούμε και τιμούμε έμπρακτα
και όχι με κούφια λόγια.

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ;
Από τις 30/11/2010 το κτίριο Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας κρίθηκε επικίνδυνο και
συνεπώς ακατάλληλο
Μέχρι πρόσφατα προσωρινά είχε συμπτυχθεί το Κτίριο Οικογενειακού Δικαστήριο Λευκωσίας στο Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο εδράζεται στα διπλανά κτίρια.
Eνώ με τις δεδομένες τραγικές συνθήκες θα αναμέναμε όπως τεθούν σε αναβολή τα σχέδια
διορθωτικών εργασιών στο κτίριο ή τα οποία σχέδια για προσωρινή μεταστέγαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου σε άλλη περιοχή από την οποία ευρίσκονται τα άλλα κτίρια ήτοι
Ποινικό και Επαρχιακό εντούτοις τα σχέδια για προσωρινή μεταστέγαση για τουλάχιστον 3
έτη τίθενται άμεσα σε εφαρμογή.
Τα πιο πάνω γεγονότα μας λυπούν ειδικότερα εμάς τους νεαρούς αυτοεργοδοτούμενους
δικηγόρους των οποίων η πλειονότητα ενώ δεν έχουν προσωπικό και που μέχρι τώρα μετά
βίας κατόρθωναν να παρουσιαστούν την δεδομένη ώρα ενώπιον Δικαστών είτε στο Επαρχιακό είτε στο Ανώτατο είτε στο Οικογενειακό Δικαστήριο τώρα θα υφίστανται την περαιτέρω ταλαιπωρία να χρησιμοποιούν και τα αυτοκίνητά τους για μετάβαση τους στο Οικογενειακό Δικαστήριο το οποίο θα ευρίσκεται 2 χιλιόμετρα μακριά σε άλλο κτίριο και χωρίς χώρο
στάθμευσης στο κέντρο της Λευκωσίας . Να σημειωθεί ότι σε καμία άλλη πόλη της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτός της Λευκωσίας δεν εδράζεται το Ποινικό Δικαστήριο, το Επαρχιακό
Δικαστήριο και το Οικογενειακό Δικαστήριο σε άλλη περιοχή αλλά για λόγους ευκολίας και
λειτουργικότητας ευρίσκονται στο ίδιο κτίριο ή σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.
Η πιο πάνω προσωρινή μεταστέγαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου αλλά και του Κτιρίου Εργατικών Διαφορών στο Κέντρο της Λευκωσίας θα έχει τρομερά δυσμενείς συνέπειες
τόσο για τους πελάτες των δικηγόρων καθότι σε περίπτωση που δεν γίνει εφικτή η άμεση
μετάβαση από το ένα κτίριο ήτοι Επαρχιακό Δικαστήριο, στο άλλο, ήτοι Οικογενειακό Δικαστήριο, ενδεχομένως να απορρίπτονται και υποθέσεις.
Όσον αφορά τις δαπάνες, απλώς να αναφερθεί ότι θα υπάρχει επιπλέον κόστος τόσο για
τους δικηγόρους αφού θα χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους για μετάβαση από το ένα
κτίριο στο άλλο.
Το σημαντικότερο κόστος όμως αφορά τους φορολογούμενους πολίτες αφού η πιο πάνω
μετακόμιση υπολογίζεται πέριξ στα 2 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται περίπου 200,000 ευρώ για διαμόρφωση κτιρίου σε δικαστικές αίθουσες, 400,000 για ενοίκιο ανά
έτος και 100,000 κόστος για την μετακόμιση και πλέον ο προϋπολογισμός για επιδιόρθωση
των επικίνδυνων κτιρίων θα στοιχίσει πέριξ στα 3 εκατομμύρια, ήτοι σύνολο για τουλάχιστον 3 έτη πέριξ 5,5 εκατομμύρια.
Και ρωτώ αξίζουν τόσα έξοδα για τόση ταλαιπωρία τόσο στους Δικηγόρους όσο και στους
πολίτες ενώ μέχρι σήμερα η προσωρινή λύση η οποία είχε ευρεθεί για σύμπτυξη του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στο Ανώτατο Δικαστήριο και σύμπτυξη του Δικαστηρίου
Εργατικών Διαφορών στο Επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας ήταν λειτουργική;
ΝΑ σημειωθεί ότι τα ίδια γεγονότα ισχύουν και για το Kτίριο Εργατικών Διαφορών το οποίο
στεγαζόταν προσωρινά στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Κασσάνδρα Κουπαρή, Δικηγόρος
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ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ
ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ...

Σε μια περίοδο που οι καταναλωτές μετρούν πλέον και τα κέρματα για να ολοκληρώσουν τις αγορές τους (όσοι έχουν ακόμη τη δυνατότητα να βγαίνουν για
ψώνια), σε μια περίοδο που οι πάντες (κράτος, πολιτεία, κοινωνία, οργανώσεις, κόμματα, παράγοντες, συντεχνίες - ό,τι σκεφτείτε προσθέστε), τονίζουν
την ανάγκη για στήριξη της κυπριακής παραγωγής και των κυπρίων παραγωγών και κατ’ επέκταση της χειμαζόμενης κυπριακής οικονομίας, εικόνες
όπως οι πιο πάνω ενοχλούν (το λιγότερο). Και πανάκριβα και εισαγόμενα...

«ΟΧΙ»
Η Πασγκύπρια Ένωση Καταναλωτών ήταν από τις πρώτες οργανώσεις
που είχαν σταθείσ το ύψος τους και τάχθηκαν μπροστάρηδες στην προσπάθεια για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των κυπρίων καταναλωτων και
προάσπιιση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατιας, συνειδητοποιώντας στο έπακρο τη σημασία και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων της
διαβόητης «Τρόικας», καθώς και των επιβουλών από πλευράς των άσπονδων «φίλων» μας. Δημοσιεύουμε κάτωθι τη διακήρυξη που είχε εκδώσει η
ΠΕΚΠΟΙΖΩ απευθυνόμενη προς τους κύπριους πολίτες - καταναλωτές τη
Δευτέρα 18 Μαρτίου, ενόψει της κρίσιμης εκείνης συνόδου της ολομέλειας
της Βουλής.

ΔΙ ΑΚΥΡΗΞΗ
ΚΥΠΡΙΕ ΠΟΛΙΤΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,
Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών
και Ποιότητας Ζωής (ΠΕΚΠΟΙΖΩ)
είναι Ανεξάρτητος, Ακομμάτιστος Μη
Κερδοσκοπικός και Μη Κυβερνητικός
Οργανισμός. Είναι η δική σου Οργάνωση που, Πρώτιστος και Θεμελιακός
Στόχος της είναι η Προάσπιση των
Δικαιωμάτων και των Συμφερόντων
σου.
ΚΎΠΡΙΕ ΠΟΛΊΤΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,

Ύστερα από πληθώρα μηνυμάτων και
τηλεφωνημάτων που έχουμε πάρει
αποφασίσαμε να ταχθούμε μαζί ΣΟΥ
και μπροστάρης στην μάχη σου για
τα δίκαια και τα δικαιώματα σου και
για την αποτροπή του κουρέματος των
καταθέσεων σου.
Λέμε λοιπόν ΟΧΙ στην από έξω επέμβαση στο σπίτι μας και στη ζωή μας
Λέμε ΟΧΙ στην από έξωθεν επιβολή
αποφάσεων που θα μας σκλαβώσουν
Λέμε βροντερό ΟΧΙ στο κούρεμα των
καταθέσεων μας.

...Την ίδια ώρα, πάλι, οι κύπριοι παραγωγοί που σε αυτήν την κρίση έπρεπε
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεν είναι λίγες οι φορές που «προκαλούν την
τύχη τους». Η καταγγελία που δημοσιεύομε πιο πάνω δεν αφορά μεμονωμένη περίπτωση. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να βάλει το δικό του λιθαράκι. Οι
καταναλωτές δεν αντέχουν άλλο, η οικονομία δεν αντέχει άλλο, ο τόπος δεν
αντέχει άλλο.

ΣΤΙΣ ΕΞΩΘΕΝ
ΕΠΙΒΟΥΛΕΣ

ΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΦΤΑΙΜΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ.
Το άδικο, παράλογο και παράνομο
κούρεμα των καταθέσεων των δικών
σου, των παππούδων σου, των παιδιών
και των εγγονιών σου θα είναι σίγουρα καταστροφικό για όλους και για την
πατρίδα μας.
Δυστυχώς για όλους μας, για την αξιοπρέπεια τη δική μας και της πατρίδας
μας, μέσα από την ημιμάθεια, την
μετριότητα, την αναξιοκρατία, την
ατιμωρησία και την αδιαφάνεια του
πολιτικού κατεστημένου, σε οδήγησαν
σε ακόμα ένα εγκληματικό αδιέξοδο.
Σε εκβιάζουν θέλοντας να βάλουν χέρι
σους κόπους και στην ίδια τη ζωή σου,
των παιδιών και των εγγονιών σου.
ΣΗΜΕΡΑ Δεύτερα 18 Μαρτίου 2013
είναι ΜΕΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ για όλους μας!
ΝΕΟΙ, ΝΕΕΣ, ΜΕΣΗΛΙΚΕΣ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ είναι η ΜΕΡΑ
ΟΛΩΝ ΜΑΣ!
ΚΥΠΡΙΕ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ-

ΦΑΣΙΖΕΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ Γίνε
ΕΣΥ ΣΗΜΕΡΑ Πρόεδρος και Βουλευτής της ζωής και του μέλλοντος του δικού σου και των παιδιών σου. ΔΙΩΞΕ
ΤΟΝ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΡΑΘΥΜΊΑ.
Ή ΣΗΜΕΡΑ Ή ΠΟΤΕ!
ΕΛΑ ΈΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΙΣ 15:30.
ΝΑ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΣΥ ΕΣΤΕΙΛΕΣ ΜΕ ΤΗ
ΨΗΦΟ ΣΟΥ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΣΕΝΑ.
ΕΛΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ! Φέρε
μαζί σου τα παιδιά σου, τους παππούδες και τις γιαγιάδες σου.
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ
15:30 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ!
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ΕΙΜΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Φορτωμένο με συναισθήματα το άρθρο του προέδρου της
ΠΕΚΠΟΙΖΩ Δρα Λουκά Αριστοδήμου, το οποίο εγράφη από
αφορμή τη μαζική ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα
αγωνιστικότητας και αντίστασης τις κρίσιμες εκείνες ημέρες
που η Βουλή συζητούσε το διαβόητο μνημόνιο και τις πρόνοιες για το καθολικό κούρεμα των καταθέσεων, και το οποίο
δημοσιοποιήθηκε στον καθημερινό Τύπο. Το αναδημοσιεύουμε στην «Πουότητα Ζωής» διότι αν και σχετικά ετεροχρονισμένο, τα μηνύματά του είναι πάντα επίκαιρα.
Σήμερα με ξεχειλίζει η ευγνωμοσύνη, ακαθόριστα για ποιό ή/και ποιους
λόγους. Ίσως για κάποιους ή/και όλους μαζί τους παρακάτω.
Ίσως για σας όλους που μιλούσατε μαζί μου τις προηγούμενες μέρες,
από το περασμένο Σάββατο 16 του Μάρτη. Ίσως για όλους εσάς που
δεν σιωπήσατε, που δεν σκύψατε, που δεν απογοητευτήκατε, που δεν
δειλιάσατε, που σταθήκατε όρθιοι και μου δώσατε και μένα κούμπιστρο, ενθάρρυνση και έμπνευση και που όλοι μαζί κάναμε τον όμορφο
τον έντονο αγώνα με όλα τα μέσα που ήταν στη διάθεση μας.
Ίσως ακόμα και προς όλους τους ειδικούς, όσοι με ειλικρίνεια και ευθύτητα μας ερμήνευσαν αυτά που δεν βλέπαμε σαν μη ειδικοί, και προς
τα ΜΜΕ που τους έδωσαν χώρο και χρόνο.
Ίσως ακόμα, από τις λίγες ομολογώ φορές, και προς τους βουλευτές
μας που με έκαναν περήφανο να τους δω εκεί δίπλα τους, στην αίθουσα της Βουλής, να ψηφίζουν «ΟΧΙ».
Ίσως να νιώθω ευγνωμοσύνη προς την τύχη μου να γεννηθώ σ’ αυτή
τη χώρα. ‘Ίσως να νιώθω ευγνωμοσύνη γιατί γεννήθηκα Έλληνας (χωρίς αίσθημα υποτίμησης προς κανένα άλλο που γεννήθηκε σε άλλη
χώρα).
Ίσως να νιώθω ευγνωμοσύνη προς τους γονείς μου που με μεγάλωσαν με τον κυπριακό τρόπο τον τραχύ τον σκληρό και απαιτητικό,
αλλά αυτό που φτιάχνει Ανθρώπους δυνατούς και αγωνιστές.
Ίσως πάλι να νιώθω ευγνωμοσύνη προς τους δασκάλους μου που με
μόρφωσαν με το ενδιαφέρον, την αγάπη και τη συνείδηση του καλλιτέχνη που τσιμπά τον πηλό λίγο-λίγο, λες και τον κόβει από το δικό του
το σώμα και φτιάχνει το δημιούργημα του.
Ίσως να νιώθω ευγνωμοσύνη προς τα παιδιά μου που, με εξέπληξαν,
ίσως περισσότερο από κάθε φορά, αυτές τις μέρες με το να διαβάζουν
αυτά που έγραφα, να με ενθαρρύνουν και να είναι πολύ πιο κοντά μου
από ποτέ. Ακόμα και το πεντάχρονο μου εγγονάκι που έδειξε κατανόηση που δεν έπαιζα μαζί του , όπως το συνηθίζω, να κάθεται δίπλα μου
να με βλέπει να είμαι κολλημένος στην τηλεόραση και να μη θέλει να
του βάλω τα αγαπημένα του. Να διαβάζω εφημερίδες και όχι τα παραμυθάκια του. Ακόμα γιατί με εξέπληξε που έμαθε νέες λέξεις, όπως την
τρόικα, το γιούρογκρουπ, το κούρεμα καταθέσεων κλπ.
Ίσως ακόμα να νιώθω ευγνωμοσύνη και απέναντι στην «τύχη» μου
να μεγαλώσω μέσα από πολλές δυσκολίες και να ωριμάσω από μικρό
παιδί μέσα από τη δουλειά και τις στερήσεις.
Αυτό που δεν είναι «ίσως» αλλά βεβαιότητα αταλάντευτη, είναι που
γεννήθηκα και μεγάλωσα σ’ αυτή τη μικρή και καταβασανισμένη χώρα
και έζησα όλη τη δύσκολη πρόσφατη πολυτάραχη ιστορία της και ακόμα πιο πολύ που γεννήθηκα Έλληνας.
Πολλές φορές σκέφτομαι (και ντρέπομαι που ίσως παρεξηγηθώ για
ρατσισμό), ότι δεν είναι πολλοί οι λαοί που λένε «ελευθερία» και την
νιώθουν και την εννοούν όπως εμείς. Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί γιατί
έχουμε την απεραντοσύνη της φύσης μας, του ουρανού μας, της θάλασσας μας, του ορίζοντα μας, της ιστορίας μας, της κουλτούρας και
του πολιτισμού που κληρονομήσαμε από αυτούς που, όπως λέω και
γράφω, μίλησαν για μας πριν από μας και η λίστα θα μπορούσε να
συνεχίσει χωρίς εξάντληση.
Σήμερα συνειδητοποιώ ακόμα περισσότερο, ότι αυτό που θα γινόταν
αν υποχωρούσαμε στο κούρεμα, δεν θα ήταν μια απλή, σκέτα και άδικη απώλεια κάποιων χρημάτων. Θα ήταν το κούρεμα σε κάτι ανυπολόγιστα πιο μεγάλης αξίας.
Θα ήταν το κούρεμα της ψυχής μας και μαζί το κούρεμα των ονείρων
των δικών μας, των παιδιών και των εγγονών μας. Θα μας ενταφίαζαν
τις μνήμες δεκαετιών αγώνων, θα μας δολοφονούσαν την ικανοποίηση
των επιτυχιών και των έργων μιας ζωής.
Θα μας δολοφονούσαν ακόμα την ελπίδα και την αισιοδοξία μας για
το καλύτερο αύριο.
Θα μας έκοβαν τα αετίσια φτερά μας, που μόνοι μας μεγαλώσαμε και
δυναμώσαμε μια ολόκληρη ζωή και θα πέφταμε συνθλιμμένοι οι ίδιοι
μας πάνω στα βράχια που μας είχαν στρωμένα από κάτω.
Το πιο ακριβό απ’ όλα θα μας κούρευαν την ελευθερία μας. Αυτή την
ελευθερία του να μη θέλουμε, να μη ζητούμε και να μη χρωστούμε
τίποτε και σε κανένα. Την ελευθερία του να διαφεντεύουμε μόνοι μας,
στα καλά και στα χειρότερα, την ίδια τη ζωή μας.
Ακόμα χειρότερο, τουλάχιστον, όπως εγώ το συνειδητοποιώ, αν θα
μπορούσα να συνεχίσω να ζω με μια τιμωρό συνείδηση, να έχω αγωνιστεί μια ζωή για ότι καλό και όμορφο για την πατρίδα και τον κόσμο
της και να καταλήγω να νιώθω ντροπή για την πατρίδα, τη ζωή και το
μέλλον που θα είχα κληροδοτήσει στα παιδιά και τα εγγόνια μου.
Να γιατί σήμερα είμαι ανακουφισμένος, χαρούμενος, ευγνώμων και
αισιόδοξος. Γιατί το πιο όμορφο, χωρίς ανταγωνιστικό, συναίσθημα
στη ζωή είναι να είσαι ελεύθερος.
Ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα και πώς να μετατρέπουμε τα αδιέξοδα σε φωτεινά μονοπάτια και να βγαίνουμε από το
σκοτεινό δάσος στο ξέφωτο. Μια ζωή δεν κάνουμε τίποτε άλλο από
του να σπουδάζουμε πως θα φτιάχνουμε τη ζωή μας. Θα τα καταφέρουμε!

Λευκωσία 20 Μαρτίου, 2013

Η σούμα δεν βγαίνει...
τα νούμερα περίεργα...
		 τι στο καλό συμβαίνει;
Πλείστα όσα έχουν γραφεί και ακόμη περισσότερα έχουν λεχθεί και δηλωθεί από επίσημα
χείλη αναφορικά με τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας. Ιδιαίτερα την περίοδο της
έγκρισης του μνημονίου και της αποδοχής του κουρέματος... Άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της «Financial Tiames», όπως είδαν το φως της δημοσιότητας από την ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας. Τα δημοσιεύουμε χωρίς περαιτέρω
σχόλια, πέραν του σχετικού τίτλου.
Φως στις λεπτομέρειες της αύξησης των χρηματοδοτικών αναγκών της Κύπρου από 17 σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ επιχειρούν να ρίξουν οι δημοσιογράφοι των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, που πρώτοι είχαν
αναφερθεί στην αλλαγή του ποσού που αναφερόταν στο κυπριακό μνημόνιο. Η διαπίστωση που γίνεται
είναι πως η «καθαρή» αύξηση των χρηματοδοτικών αναγκών ανέρχεται σε 3,1 δισεκατομμύρια και αφορά τις τράπεζες, όχι τις ανάγκες της κυβέρνησης.
Η νέα ανάλυση στην ιστοσελίδα της βρετανικής εφημερίδας γίνεται μετά από την επίκριση του Επιτρόπου Όλι Ρεν κατά την παρουσία του ενώπιον ευρωβουλευτών ότι κάποιοι βιάστηκαν να δημοσιοποιήσουν έγγραφα που διέρρευσαν, συγκρίνοντας ανομοιογενή στοιχεία. «Με αλλά λόγια, στη συζήτηση
που γίνεται δημόσια στα μέσα ενημέρωσης ο κόσμος συγκρίνει τα μήλα με τα αχλάδια και καταλήγει σε
πορτοκάλια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρεν, απαντώντας στις έντονες επικρίσεις ευρωβουλευτών
για ανικανότητα ή εσκεμμένη απόκρυψη στοιχείων από όσους επεξεργάστηκαν τα οικονομικά μεγέθη
της Κύπρου.
Ο Πίτερ Σπίγκελ των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς καταλογίζει αρχικά την ευθύνη για τη σύγχυση σχετικά με το
ύψος του ποσού της διάσωσης της Κύπρου στους Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς, όπως σημειώνει, ο ίδιος ο κ. Ρεν
έχει αναφερθεί και στα δύο ποσά (των 17 και των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ). Παρόλα αυτά ο κ. Σπίγκελ επιχειρεί μια
πιο προσεκτική ανάλυση των αριθμών.
Αναφέρεται ότι οι εκτιμήσεις του βασικού σεναρίου για το κόστος της πλήρους διάσωσης της Κύπρου στην έναρξη των
διαπραγματεύσεων ήταν 16,7 δισ. ευρώ. Επρόκειτο για 6,7
δισ. για τη λειτουργία της κυπριακής κυβέρνησης και 10 δισ.
για τις τράπεζες, κατανεμημένα ως εξής:
• €8,9 δισ. για την ανακεφαλαίωση των κυπριακών τραπεζών
• €1,1 δισ. για την ανακεφαλαίωση των συνεργατικών
• €1,8 δισ. για τη χρηματοδότηση της κυπριακής κυβέρνησης στη διάρκεια του τριετούς μνημονίου
• €4,9 δισ. για την αποπληρωμή των ομολόγων που λήγουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Τα αντίστοιχα στοιχεία μετά τη συμφωνία για τις εκτιμήσεις της Κομισιόν σχετικά με τις ανάγκες της Κύπρου προκύπτουν ως εξής μετά από μια προσεκτική ανάγνωση του συναφούς εγγράφου:
• €10,6 δισ. για την εκκαθάριση ή αναδιοργάνωση των δύο μεγαλύτερων τραπεζών της Κύπρου
• €2,5 δισ. για την αναδιοργάνωση των συνεργατικών και μικρότερων τραπεζών
• €3,4 δισ. για την κυπριακή κυβέρνηση
• €4,1 δισ. για την αποπληρωμή ομολόγων
Όπως σημειώνει ο συντάκτης της εφημερίδας, το παραπάνω άθροισμα των 7,5 δισ. για την κυπριακή
κυβέρνηση και 13,1 δισ. για τις τράπεζες είναι 20,6 δισ. ευρώ και όχι 23 δισ. ευρώ που αναφέρονται στο
έγγραφο του ESM, το οποίο είχαν δημοσιεύσει οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς.
Εξηγώντας την απόκλιση αυτή η εφημερίδα αναφέρεται στο επιχείρημα του Όλι Ρεν για «καθαρά» και
«ακαθάριστα» ποσά. Στο ίδιο έγγραφο, η χρηματοδότηση της διάσωσης προέρχεται από τρεις πηγές:
€9 δισ. από το ταμείο διασώσεων της ευρωζώνης ESΜ, €1 δισ. από το ΔΝΤ και €13 δισ. είναι η λεγόμενη Συνεισφορά της Κύπρου.
«Για να αθροίσουμε όμως αυτά τα ποσά και να βγάλουμε τα 23 δισ. ευρώ, πρέπει να κάνουμε κάποιες
διπλομετρήσεις. Πολλές από τις ‘Συνεισφορές της Κύπρου’ στην πραγματικότητα κατεβάζουν το κόστος
της διάσωσης», αναφέρει το δημοσίευμα και εξηγεί: «Η πώληση, για παράδειγμα, χρυσού αξίας 400
εκατ. ευρώ από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, προσμετράται στη ‘Συνεισφορά της Κύπρου’ αλλά
στην πραγματικότητα μειώνει τις ανάγκες χρηματοδότησης. Το ίδιο ισχύει για 600 εκατ. ευρώ από τα
έσοδα ιδιωτικοποιήσεων».
Το συμπέρασμα του Πίτερ Σπίγκελ και των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς είναι ότι τα ποσά που χρειάζονται για να
καλυφθούν οι υποχρεώσεις της κυπριακής κυβέρνησης δεν έχουν μεταβληθεί πολύ. Μπορεί τα πραγματικά ελλείμματα να έχουν αυξηθεί κατά 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω της επιδείνωσης της οικονομίας
και να υπάρχει μια επιβάρυνση 400 εκατομμυρίων για τα συνταξιοδοτικά ταμεία λόγω των εξελίξεων στη
Λαϊκή, αλλά αυτά καλύπτονται με μέτρα όπως η μετακύλιση κρατικών ομολόγων ύψους 1 δισ. ευρώ, η
πώληση χρυσού και οι ιδιωτικοποιήσεις.
Η ουσιαστική αλλαγή επομένως εστιάζεται στις χρηματοδοτικές ανάγκες των κυπριακών τραπεζών,
που αυξήθηκαν από τα 10 στα 13,1 δισεκατομμύρια ευρώ. «Είναι μια πολύ σημαντική αύξηση, που σε
μεγάλο βαθμό προκλήθηκε από την προχειρότητα στο χειρισμό της πρώτης διάσωσης. Αλλά και πάλι
πρόκειται για 3,1 δισ. ευρώ - όχι 6 δισ. ευρώ».
Ο συντάκτης καταλήγει σημειώνοντας ότι αυτή η νέα ανάλυση έχει υποβληθεί προς σχολιασμό σε Ευρωπαίους αξιωματούχους.
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ποιότητα ζωής
		

Η στήλη “Κατάγγειλέ τους!” αποτελεί βήμα έκφρασης για τους αναγνώστες, αλλά και ευρύτερα
τους καταναλωτές. Ο κάθε ενεργός πολίτης - καταναλωτής, έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει
δημοσίως, κακώς έχοντα που έχουν περιέλθει στην αντίληψή του. Με στόχο διττό: Από τη μια για να
χειριστεί τα θέματα αυτά και η Ένωση καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και από την άλλη για γίνουν
ευρύτερα γνωστά, ώστε, άλλοι καταναλωτές να προστατευθούν από τυχόν επιτήδειους. Διότι οι καταναλωτές
έχουν ισχύ και η ισχύς τους αυτή, έγγειται κυρίως στην ενημέρωση. Κατάγηγειλέ τους, λοιπόν, φίλε καταναλωτή!
Μην τους επιτρέψεις ποτέ να επαναπαυθούν στην σκέψη ότι μπορούν να σε ξεγελάσουν χωρίς συνέπειες... Κατάγγειλέ τους!

Κι ας είναι κρίση...

Ακόμη μια καταγγελία που στρέφεται κατά εστιατορίου. Αυτή δεν αφορά μεν την τιμή αυτή καθεαυτή αλλά επίσης θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια ζημιά στην εικόνα της Κύπρου ως
τουριστικός προορισμός. Και οι επιπτώσεις είναι
ακόμη μεγαλύτερες λαμβανομένου υπόψιν του
ότι η Κύπρος έχει εναποθέσει τεράστιες προσδοκίες στον τουρισμό για να ανακάμψει η οικονομία
της...

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Πριν λίγες μέρες σε παραλιακό εστιατόρειο στον
Πρωταρά συνέβη το εξής περιστατικό:
Παραγγείλαμε φαΐ μια παρέα 6 ατόμων κατά τις 10:00.
Το φαΐ αργούσε είχαν περάσει 40 λεπτά από την ώρα
που είχαμε παραγγείλει και ρωτήσαμε μια σερβιτόρα
σε πόση ώρα το φαϊ΄θα είναι έτοιμο και εκείνη μας
απάντησε σε λίγα λεπτά...Πέρασαν ακόμα 10-15 λεπτά και ακόμα δεν είχε έρθει, ρωτήσαμε μια 2η σερβιτόρα και εκείνη μας απάντησε σε 5-10 λεπτά...Περιμέναμε ακόμα 5 λεπτά και αφού το φαϊ΄δεν είχε έρθει
σε διάστημα περίπου μιας ώρα αποφασίσαμε να φύγουμε.. Αφήσαμε λεφτά για το νερό που ήδη είχαμε
παραγγείλει και αποχωρήσαμε...Μόλις βγήκαμε από
το εστιατόρειο, μας πρόλαβε ένα από τους σερβιτόρους (και μετα από μισό λεπτό και 2ος) για να μας
ρωτήσει γιατί φύγαμε...Η απάντηση μας ήταν λόγω
της πολλής ώρας που περιμέναμε για να ετοιμαστεί
το φαγητό...Το αντεπιχείρημά του ήταν πως «Είχαμε
πάει σε εστιατόρειο και όχι σε φαστ-φουντάδικο»! Στη
συνέχεια μας είπαν πως η κουζίνα τους είχε πρόβλημα γι’ αυτό καθυστερούσε (κάτι που δεν μας είχε πεί
καμία από τις δύο σερβιτόρες). Επιπλέον επέκρινε
την συμπεριφορά μας που φύγαμε λέγοντας πως το
φαΐ αφού το παραγγείλαμε δεν μπορούν αν το πετάξουν και είτε φεύγαμε έιτε μέναμε θα το πληρώναμε...
Μετά από λίγα λεπτά που συνεχίστηκε ο ίδιος διάλογος με τα ίδια επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές
αποφασίσαμε να κάτσουμε στο εστιατόρειο...Το φαΐ
ήρθε σε 2-3 λεπτά από την ώρα που επιστρέψαμε
στο τραπέζι. Φάγαμε, πληρώσαμε την κανονική τιμή
του φαγητού, (δεν υπήρξε οποιαδήποτε έκπτωση
λόγω της ταλαιπορίας) και φύγαμε.

Δείτε και... θαυμάστε τιμές στην Κύπρο της κρίσης, του μνημονίου, της Τρόικας. Στην
Κύπρο της ανέχειας - πλέον - και τον πακέτων της αλληλεγγύης προς χιλιάδες συνανθρώπους. Ουδέν περαιτέρω σχόλιο χρειάζεται.

Αυτό που θα ήθελα να ξέρω είναι εάν:
α) Η δική μας ενέργεια ήταν εσφαλμένη, που σηκωθήκαμε να φύγουμε
β) Εάν ήμασταν υποχρεωμένοι να πληρώσουμε το
φαγητό την ώρα που φύγαμε
γ) Οποιεδήποτε συμβουλές για περαιτέρω ενέργειες
θα μπορούσατε να προτείνετε

Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Νικόλας

Εκπροσώπηση Κυπρίων Καταναλωτών στην ΕΟΚΕ
Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής διεκδικεί να εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,
κάτι που όπως η ένωσή μας εκτιμά, έπρεπε να είχε ήδη γίνει προ πολλού. Τούτο
έχει ήδη τροχοδρομηθεί προ τριετίας περίπου και η επιστολή που δημοσιεύουμε (της ΠΕΚΠΟΙΖΩ προς τον Γενικό ΔΙευθυντή του υπουργειου Εργασίας)
διαφωτίζει τα γεγονότα και - θεωρούμε - καταδεικνύει το δίκαιο του αιτήματος
της Ένωσης.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου
Κύριε Γενικέ,
Όπως γνωρίζεται και, όπως είχαμε ξανά την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε μαζί σας και με
την πρώην Υπουργό, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010, η εκπροσώπηση των Κυπρίων καταναλωτών στην ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή), δόθηκε

για τρείς συνεχόμενες φορές, το 2004 και το 2006 και το 2010 στον Κυπριακό Σύνδεσμο
Καταναλωτών.
Την τελευταία φορά είχε προκύψει, ύστερα από πρόταση της τότε υπουργού μια συμβιβαστική πρόταση η τελευταία εκπροσώπηση να τερματιστεί τώρα και η επόμενη εκπροσώπηση να δοθεί στην Οργάνωση μας, την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας
Ζωής.
Κατόπιν της πιο πάνω συμφωνίας μας και επειδή έχουμε την ταπεινή άποψη πως μια
εναλλαγή στο διορισμό συνάδει με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης καθώς και του
πλουραλισμού στην εκπροσώπηση και ταυτόχρονα δίνει και τη ευκαιρία στην κυκλοφορία
και αξιοποίηση νέων ιδεών και απόψεων, πράγμα που θα αναβαθμίσει και την κυπριακή
παρουσία στην ΕΟΚΕ, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να προχωρήσετε στο να προτείνετε στη θέση του εκπροσώπου από πλευράς των Κυπρίων καταναλωτών το Δρα Λούκα
Αριστοδήμου, πρόεδρο της Οργάνωσης μας.
Είμαστε βέβαιοι πως σύντομα θα μας καλέσετε προς τούτο στο γραφείο σας, και παραμένουμε στη διάθεση σας και σας ευχαριστούμε από πριν για τη θετική ανταπόκριση σας.
Αναμένουμε απάντηση σας.
Με πολλή εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της ΠΕΚΠΟΙΖΩ
Δρ. Λούκας Αριστοδήμου
Πρόεδρος
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Για μια καλή, νέα αρχη...

Οι πιο πολλοί από εμάς που παραλάβαμε τη σκυτάλη
από αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να γεννηθεί
αυτό το κράτος, δεν παραπονεθήκαμε ποτέ. Αντίθετα
μάλιστα θεωρούμε τους εαυτούς μας προνομιούχους
που ζήσαμε δύσκολα και γεμάτα στερήσεις
χρόνια.
Πολλές φορές σκέφτομαι τι ήταν το
καλύτερο που κάναμε στη ζωή
μας. Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Γιατί, πολλές φορές
κάναμε και λάθη, μερικά μάλιστα που συνοδεύτηκαν με
εκατόμβες θυμάτων και που
στιγμάτισαν την ιστορία και
ακρωτηρίασαν την πατρίδα
και τη ζωή τη δική μας και
των μελλοντικών γενιών.
Ζήσαμε όμως, εξ’ ανάγκης
αλλά και ενσυνείδητα, μια ζωή
γεμάτη. Μια ζωή, σε έκταση και
σε ένταση, μια ζωή που είχε απ’
όλα. Ήταν ένας πίνακας από τον οποίο
δεν έλειψε σχεδόν κανένα χρώμα.
Μπορεί να μην τα καταφέραμε πάντα, για λόγους
και ευθύνες όλων μας, αλλά διαβαθμισμένες από το
«λίγο» των απλών πολιτών ως το «ασυγχώρητο» των
πολιτικών και των κομμάτων τους. Έστω και έτσι, αυτό
που μας στιγμάτισε περισσότερο ήταν ο χρόνος, και
το ταξίδι του και σε συνάρτηση μ’ αυτόν, το ταξίδι της
ζωής της δικής μας και των παιδιών μας και το πώς
αυτό μπορεί να γίνει συνεχώς και καλύτερο.
Νομίζω ότι ακριβώς, αυτό που κάναμε καλύτερα στη
ζωή μας, ήταν η προσπάθεια να διαχειριστούμε πιο
αποδοτικά το χρόνο. Σ’ αυτό δεν χωρά τελειότητα,
όσο τελειομανής και να είναι κανείς, αλλά νομίζω πολύ

καλά τα καταφέραμε.
Προσωπικά, θεωρώ τον εαυτό μου προνομιούχο που
έζησα σ’ αυτά τα δύσκολα και πολυτάραχα χρόνια,
γιατί έμαθα από νωρίς τι είναι η αληθινή ζωή και ωρίμασα αναζητώντας κάθε μέρα τη συνεχή βελτίωση και την πρόοδο για μια καλύτερη
ποιότητα ζωής.
Παρά τις ανατροπές και τις πολλές συμφορές και δεινά που, η
ημιμάθεια, η μετριότητα αλλά
και η τοποθέτηση από κάποιους του συμφέροντος
πιο πάνω και από τον πατριωτισμό, μας έφεραν, η
καμπύλη της πορείας προς
τη βελτίωση, με πρόσκαιρα
σκαμπανεβάσματα,
ήταν
στην κυπριακή κοινωνία ανοδική.
Αυτή η πρόοδος και η ευημερία που τη συνόδευε, δεν έμειναν
απαρατήρητες από κάποιους άσπονδους φίλους (έτσι τους νομίζαμε γιατί έτσι
μας τους διαφήμισαν και μας τους πλάσαραν, με ένα
σωρό ψέματα, οι ανάξιοι και αχαΐρευτοι ηγετίσκοι
μας).
Όλα τα περιμέναμε από αυτούς και τα άδικα και εγκληματικά κατεστημένα τους. Ποτέ όμως δε φανταστήκαμε ότι θα αποδεικνύονταν όλοι τους τόσο ανάξιοι
και αχρείοι να προβούν, μέσα από τα κομματικά και
μασονικά τους κατεστημένα, σε μια τέτοιου μεγέθους
ανελέητη προδοσία και καταστροφή του ταλαντούχου,
δουλευτή και προοδευτικού λαού μας.
Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι αυτοί, οι
λεγόμενοι ηγέτες μας (της κομματικής τους μιζέριας

ηγέτες ΝΑΙ και χαλάλι τους), θα μας επέστρεφαν τόσα
χρόνια πίσω, και σε περιόδους άσχημες που, με την
ικανοποίηση αυτών που μάθαμε μια ζωή μόνο να
δουλεύουμε, να αισιοδοξούμε και να ελπίζουμε για
το καλύτερο, είχαμε τοποθετήσει στα χρονοντούλαπα
της λησμονιάς.
Αδυσώπητα τα ερωτήματα και η θολούρα του μυαλού
τόσο βαριά, που ένα μόνο αναζητά πια. Διαφάνεια επί
τέλους, αποκάλυψη όλων των ενόχων και συνενόχων,
δικαιοσύνη και απύθμενη παραδειγματική τιμωρία.
Ανατροπή και εξυγίανση των πάντων.
Για όλους εμάς και τους νέους μας, υπομονή, κουράγιο, πείσμα και πολλή σκληρή δουλειά. Ευτυχώς
μάθαμε να είμαστε αγωνιστές. Αλλάζουμε εποχή,
μπαίνουμε στην άνοιξη, τη δική μας ηλιόλουστη και
πλημμυρισμένη από μεθυστικά αρώματα άνοιξη. Ας
την μετατρέψουμε στην άνοιξη μιας νέας ζωής.
Τι κι αν αυτός ο Σουηδός υπουργός και άλλοι, μας
κοροϊδεύουν ότι, τώρα τι θα κάνουμε που μας έμειναν
μόνο ο ήλιος και η θάλασσα; Τι ξέρει αυτός από ήλιο,
που τον μισό χρόνο δεν τον βλέπει και που οι συμπατριώτες του, εδώ τον αναζητούν; Πού να ξέρει αυτός
και οι βορειοευρωπαίοι όμοιοι του, πόση ζωτικότητα,
πόση θετική ενέργεια, πόσο δυναμισμό και αισιοδοξία
αντλούμε εμείς από αυτό τον ήλιο, από τον ουρανό
και τη φύση μας;;;
Φίλες και φίλοι μου, αντλώντας όση δύναμη και θετική
ενέργεια έχουμε στη ψυχή μας, όμορφα και απλά ας
αναδιπλωθούμε, ας κτυπήσουμε τη γροθιά μας δυνατά και ας τραβήξουμε μπροστά για να ξανακτίσουμε τη ζωή μας. Δεν είναι τυχαία που οι γεωργοί μας
καψαλίζουν τους αγρούς. Το κάνουν γιατί ξέρουν ότι
μετά από το καψάλισμα φυτρώνουν λιγότερα ζιζάνια
και η παραγωγή είναι πλουσιότερη.
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

...κι ακόμη πιο καλή πρόοδο
Επεστρεψα στην Κυπρο πριν 12 χρονια, οταν η τοτε Κυβερνηση, εκλιπαρουσε επιστροφη
Κυπριων, για ενισχυση οικονομιας κ’ εθνικοτητας.
Στα πρωτα 3 χρονια, βροχη γεμισε ολους τους υδατοφρακτες. Λιμνες, γεμισαν με πουλια.
Προσεξα ομως, πως κατακοβανε δεντρα, για να κτισουν, ακομη και στις παραλιες υπερτιμημενα σπιτια. Ενας εκοψε 5 δεντρα, για να ‘φαινεται’ η προσοψη ενος κιοσκ. Αλλος, δηλητηριασε 250 δεντρα για να ‘φαινονται’ οι ταμπελες του. Η πρωην δημαρχος Λευκωσιας,
στη ζεστη του καλοκαιριου, ΠΡΩΤΑ εκοψε δεντρα 50 ετων, και ΜΕΤΑ, ζητησε προσφορες
για το εργο που ΘΑ γινοτανε! Αντι να κανουν αξιοπιστες γραμμες λεωοφορειων, κοβουν
χιλιαδες δεντρα για επιπλεον δρομους, σ’ενα νησι που δεν χωραει αλλα αυτοκινητα. Τελικα, ηρθε ξηρασια.
0Τα δεντρα, οξιες, ιτιες κλπ. προστατευουν το περιβαλλον, τρωγοντας το δηλητηριο της
ατμοσφαιρας απο ‘μυστηρια’ εναερια ψεκασματα, τοξικα καυσιμα ακαθαρτων αυτοκινη-

Η κατασταση μιας χωρας, ειναι η αντανακλαση των κατοικων και των πολιτικων της.
Κατακλεβουν τους τουριστες. Οταν πρωτοηρθα, ενας, περνοντας με για ξενη, μου ζητησε
7 λιρες, για 1 κιλο αχλαδια! Σε περιπτερο, ζητησαν 4-5 ευρω απο φιλη, για ενα μικρο
μπουκαλι νερο, κ’ οταν τους μιλησε Κυπριακα ειπαν «ε... αλοπως η μηχανη εν δουλευκει».
Ζητησα καρπουζι, και, μου λεει ο μαγαζατορας «για Κυπραιους 45 σεντ το κιλο, για ξενους
65 σεντ»! Σε καποια φαση, εβαλα 1 ευρω σε μηχανη νερου, και σταματησε στα 50 σεντ.
Τηλεφωνησα του προμηθευτη, και, μου αφησε 1 ευρω. Οταν ξανασυνεβηκε τελευταιως,
μου ειπε «μανταμπουνομιζεις, εν αξιζει να χαννουμεν τζερο για 50 σεντ, βαλλε νερο που
αλλού» και, μου εκλεισε το τηλεφωνο. Πρωτακουστο!
Για την καταστροφη της οικονομιας, κανεις δεν παιρνει ευθυνη, και, δεν υπαρχει τιμωρια.
Οταν ανοιξαν τα οδοφραγματα, χιλιαδες Κυπριοι ξοδεψαν, μεχρι τωρα, 48 εκατομυρια σε
ψωνια, καμπαρε κ.λπ. γιατι «εν πιο φτηνα ποτζει». Μαγαζια εκλεισαν, διοτι τα ξενοδοχεια,
επαιρναν τους τουριστες στα κατεχομενα. Ολ’
αυτα απαρατηρητα διοτι.. η Γερμανικη υπεραγορα Λιντλ φταιει, γιατι μεταφερουν τα λεφτα τους
εξω απ’ την Κυπρο... οχι σαν τη ‘δικη μας ΚΥΠΡΙΑΚΗ υπεραγορα’ και αλλους Κυπριους, που
εκαναν το ιδιο! Μην πηγαινεις λεει στα Λιντλ, γιατι
εχουν ξενο προσωπικο - εγω βλεπω και Κυπριους - αλλα αυτο δεν ειναι το θεμα. Οι χωρες οπου
μεταναστευσαμε και δουλεψαμε, ΠΟΤΈ δεν μας
ειπαν τι να κανουμε με τα λεφτα μας, και, δεν σταματουσαν να ψωνιζουν απο ενα καταστημα, γιατι
το προσωπικο ηταν ξενο.
Κυπριοι εργοδοτες, προσλαμβανουν ξενους, γιατι μπορουν να τους εκμεταλλευτουν. Ο Κυπριος
απ’ την αλλη ελεγε «Να δουλεψω για τοσα λιγα;
Οι μανα μου» και μετα παραπονιοταν πως οι ξενοι
παιρνουν τις δουλειες τους.
Ο Κυπριος, που καποτε ειχε αξιοπρεπεια, εντιμοτητα, φιλοτιμια, καθαριοτητα, ειναι ειδος υπο
εξαφανιση. Στη θεση του, ο συμφεροντολογος «ΕγιωΕντζιαι». Η Τροικα, ναι μεν φερθηκαν σκληρα, αλλα, τοκογλυφοι ειναι και το γνωριζαμε. Το συμφερον τους θα κοιταξουν,
πατωντας τον αδυνατο στο λαιμο. Ακριβως οπως ο καθε «δυνατος» εδω... πατησε τον
δικο του λαιμο, στην μεγαλυτερη πραξη αυτοκαταστροφης που εχω δει. Το πρασινο εχει
εξαφανιστει απ’ το χρυσοπρασινο φυλλο στο πελαγος, και το κιτρινο δεν ειναι χρυσος....

Σκεψεις μιας
επαναπατρισμένης
των, σκονη κλπ, φερνοντας βροχη, οξυγονο, υγεια, δροσια. Τα δαση, ειναι σημαδι πολιτισμου και προοδου.
Οι δρομοι της Λαρνακας, ειναι χαλια, με λακκουβες, ρωγμες, λοφακια. Οι υπονομοι στους
δρομους, ειναι κουρσα μετ’ εμποδιων διοτι, απ’ την μια δεν ειναι σε ισια σειρα, κι απ’
την αλλη μερικες πανω απ’ το επιπεδο δρομου, μερικες κατω. Κανεις δεν επιβλεπει το
εργο.
Δηλητηριαζουν αμοιρους γατους, κανοντας χωρο για νυφιτσες και φιδια. Γεμιζουν οι δρομοι με αδεσποτα σκυλια, που απλως τα πετανε με την ιδια απανθρωπια. Η Κυβερνηση
δεν εχει οικονομικο προγραμμα στειρωσεως και βοηθεια προς τα καταφυγια, γιατι δεν καταλαβενει πως, οταν ο τουριστας βλεπει ολ’ αυτα, δεν εχει λογο, ή επιθυμια να επιστρεψει.

ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΑΦΟΥΡΙΔΗ
Λαρνακα

8

ποιότητα ζωής

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Πολυεπίπεδη διατροφική επίθεση
κατά των καταναλωτών
Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής (Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ), διαπιστώνει με ανησυχία και αγανάκτηση, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Κύπριοι
Καταναλωτές υφίστανται μια πολυμέτωπη και σε πολλά επίπεδα επίθεση, που
και την τσέπη τους ζημιώνει αλλά και την υγεία τους εκθέτει σε κινδύνους.
Τον τελευταίο καιρό έχουν πληθύνει, ασυνήθιστα πολύ οι καταγγελίες των καταναλωτών που αφορούν την παράνομη πώληση ευαίσθητων τροφίμων, την ελλιπή ή/και καθόλου σήμανση, την αμέλεια στη διατήρηση καθαρών των χώρων
εστίασης, αλλοιωμένα τρόφιμα, δηλητηριάσεις, παράλογα ψηλές τιμές, κακή εξυπηρέτηση κλπ.
Οι καταγγελίες αναφέρονται πιο συγκεκριμένα:
•
σε κονσέρβες με αφαιρεμένη την εξωτερική συσκευασία και χωρίς σήμανση και καμιά αναγραφή των ημερομηνιών παραγωγής και λήξης
•
κοτόπουλα που πωλούνται γυμνά (χωρίς συσκευασία) και χωρίς ένδειξη

προέλευσης και σήμανση και ούτε ημερομηνίες λήξης
•
κοτόπουλα ψημένα με σκουλήκια (που παρά το ότι τα είδαν 8-10 άτομα,
στα χέρια των κρατικών υπηρεσιών αυτά μετατράπηκαν σε «κρεατικές ίνες»
•
φρούτα και λαχανικά ακάθαρτα και με χώματα, ζωύφια, έντομα και άλλες
ακαθαρσίες (υπενθυμίζουμε και τα ανευρεθέντα κόπρανα ποντικιών
•
χαλούμια συγκεκριμένης κατασκευής που τη δεύτερη μέρα φούσκωσαν
(προφανώς λόγω ακαθόριστου μικροβιακού φορτίου) τα οποία όταν τα επέστρεψαν (δύο φορές) τους έκαναν και παρατήρηση γιατί δεν τα τρύπησαν να «φύγει ο
αέρας
•
τούρτα γενεθλίων των €50 από μεγάλη αλυσίδα ζαχαροπλαστείων που,
αφού την έφαγαν, έβλεπαν ο ένας για τον άλλον και «γελούσαν» αφού βάφτηκαν
όλοι, μικροί και μεγάλοι, αλλά και τα πιάτα με μπλε ανεξίτηλο (ακόμα και την επομένη) χρώμα
•
δηλητηριάσεις, κυρίως σε παιδιά από τρόφιμα που αγοράστηκαν από
συγκεκριμένη αλυσίδα ταχυφαγίας
•
ακάθαρτοι χώροι εστίασης και
με χώρους υγιεινής ακάθαρτους και χωρίς σαπούνι και χαρτοπετσέτες
•
ζωοτροφές και γάλα με αφλατο						
(Στωικός Διογένης)
ξίνη Μ1.
Σε αυτά και άλλα πρέπει να προστεθούν
και οι κερδοσκοπικές συμπεριφορές κάΣήμερα το πρωί (Σάββατο, 20 Απριλίου, 2013) από το ΡΙΚ3, άκουσα με πολλή προσοχή και ενδιαφέρον
ποιων αδιόρθωτων να αυξάνουν τε τιμές
τη συνέντευξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κώστα Χριστοφίδη. Όλα όσα είπε ήταν, κατά την
αυθαίρετα, όπως στα μήλα μέχρι και
άποψη μου, καλά, σωστά και, νομίζω ωφέλιμα για την Οικονομία και για την Κύπρο.
€4,50, φορμόζες μέχρι €5,00, πιπεριές
Μίλησε ο άνθρωπος για την πράσινη ανάπτυξη, για τις ΑΠΕ, για την παραγωγή χαμηλού κόστους ενέργειχρωματιστές μέχρι €5,50, κεράσια μέχρι
ας, για την Οικονομία της Γνώσης, για την επιστροφή στην παράδοση, σε ορισμένους τομείς, όπως π.χ.
και €10,00, σουβλάκι, μπριζόλα, μακαστη γεωργία και μίλησε ακόμα για την μετατροπή στην πράξη
ρόνια και κλέφτικο σε εστιατόριο από
της Κύπρου σε κέντρο υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης
€12-13, νερό, μπύρα, καφέ κλπ μέχρι
και στις ιατρικές υπηρεσίες. Μίλησε ακόμα για την ανάπτυξη
και €4-5 και η λίστα μπορεί να αποβεί
της ικανότητας μας για απορρόφηση όσο το δυνατό πιο μεγάανεξάντλητη.
λων ποσών από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Μερικές από τις καταγγελίες τις έκαναν
Μίλησε και για την μετατροπή του Τροόδους σε μια αξιοποιήσικαι ξένοι τουρίστες και αναφέρονται σε
μη αναπτυξιακή ζώνη με τη δυνατότητα παράλληλης ανάπτυπαραθαλάσσια εστιατόρια.
ξης της υπαίθρου και επιστροφής μας στα χωριά μας. Μίλησε
Γενικό συμπέρασμα είναι ότι είμαστε αδιγια την αξιοποίηση των ενεργειακών μας πηγών όχι τόσο ως
όρθωτοι, δεν μαθαίνουμε και δεν αλλάπρος την εγχώρια κατανάλωση, αλλά κυρίως ως προς την εξαζουμε με τίποτε. Κυβερνήσεις φεύγουν,
γωγή, αφού θα έχουμε πλέον φτηνή πράσινη ενέργεια.
κυβερνήσεις έρχονται αλλά τα πάντα παΑυτά και πολλά άλλα που, ομολογώ με βρίσκουν απόλυτα σύμραμένουν και διαιωνίζονται αναλλοίωτα
φωνο.
και χωρίς πρόοδο. Ειδικό συμπέρασμα,
Άκουσα όμως και τη συζήτηση στις 12:00-14:00, πάλιν από
τι κάνουν οι υπηρεσίες του κράτους;
το ΡΙΚ3 και άκουσα μιαν άλλη φ ωνή και μιαν άλλη άποψη
Ενόψει και της κρίσης φαίνεται ότι κάκάποιου άλλου, που είναι εντεταλμένος μισθωτός σε έναν Ορποιοι προσπαθούν αν κάνουν οικονομίγανισμό για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Αυτός, πολύ
ες ή/και να δελεάζουν τους καταναλωτές
πιο από καθέδρας, από αυτόν που είναι στην έδρα, μίλησε με
με προσφορές σε βάρος της ποιότητα
τον στόμφο και τη βεβαιότητα του πολύξερου, για την ανάπτυξη στην Κύπρο, μια και θα έχουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο,
και της υγιεινής.
Δρ Λουκάς Αριστοδήμου
«ενεργοβόρων βιομηχανιών» κλπ, κλπ…
Αλλά σε μια χώρα που έχει στην ΕΕ καΓια τη δεύτερη περίπτωση δεν θα σχολιάσω τίποτε γιατί δεν
τεξοχήν αρνητικά πρότυπα και που δεν
πρόεδρος ΠΕΚΠΟΙΖΩ
αξίζει τον κόπο, απλά την παραθέτω για τα δικά σας συμπελειτουργούν ανεξάρτητοι θεσμοί, όπως η
ράσματα, από τη μια γιατί δεν είναι το μέγεθος της Κύπρου για
Ανεξάρτητη Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων,
τέτοιες βιομηχανίες για τις οποίες δεν έχουμε πρώτες ύλες και από την άλλη γιατί τέτοιου είδους βιομηχατι να περιμένουμε; Την συνηθισμένη νονίες είναι συνήθως και ρυπογόνες και, από την άλλη για να συγκρίνετε και να βγάλετε συμπέρασμα για το
οτροπία και τακτική να σε παραπέμπουν
πώς θα πάμε με τόσο διιστάμενες απόψεις σε ανάπτυξη που θα μας βγάλει από τα αδιέξοδα, που τέτοια
από τον Άννα στον Καϊάφα και να ξεφορκαι παρόμοια μυαλά μας έριξαν. Αυτό μου θύμισε τον Άινσταϊν που είπε πως «ένα λάθος είναι αδύνατο να
τώνει η μια τις ευθύνες της στην άλλη και
διορθωθεί από το ίδιο μυαλό που το έκανε».
όλες μαζί το άγχος και τη δυστυχία σε
Θα σχολιάσω μόνο κάτι που, νομίζω, δεν θα έπρεπε να ξεφύγει της αναφοράς του πρύτανη, ειδικά γιατί
μας τις οργανώσεις και στους καταναλωτο ίδρυμα του οποίου προΐσταται έχει απόλυτη σχέση. Δεν μας είπε ο πρύτανης για το ίδιο το προϊόν της
τές, αφού δεν βγαίνεις πουθενά και που
εκπαίδευσης μας, άρα και των πανεπιστημίων μας που είναι οι άνθρωποι.
να μιλήσουμε για ευθύνες....
Οι άνθρωποι στους οποίους θα εμπιστευτούμε όλες αυτές τις αναπτύξεις, που τις βλέπουμε, δυστυχώς,
Η Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ θέλει να καλέσει όλες
μόνο σαν παραγωγές χρήματος, θα τις κάνουμε με τους «ανθρώπους χρήματα», όπως περίπου είπε και ο
τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τους
Αλκίνοος Ιωαννίδης, που παράγουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μας;
προϊσταμένους τους υπουργούς να δείΚαι την νέα κοινωνία μας, με αυτού του είδους τους ανθρώπους θα την κτίσουμε, όπως κάναμε μέχρι τώρα
ξουν μεγαλύτερη ευθύνη και περισσόκαι αποτύχαμε, κατά τρόπο τραγικό, παταγωδώς και ολοκληρωτικά; Την νέα μας κοινωνία και τη νέα μας
τερο σεβασμό απέναντι στην υγεία και
πολιτεία και οικονομία και πατρίδα, με τέτοιους ανθρώπους θα την κτίσουμε;
την ασφάλεια όλων μας και κυρίως των
Γιατί, είναι φανερό εκ των γεγονότων πια, ότι η εκπαίδευση μας παράγει πολλούς ανθρώπους άβουλους,
μικρών παιδιών και να αυξήσουν τα επίχωρίς προσωπικότητα, ασυνείδητους πολίτες θαμώνες των καφέ και λάτρεις του «shopping therapy», αδιπεδα εγρήγορσης και έλεγχων αλλά και
άφορους ως προς το τι γίνεται γύρω τους. Ανθρώπους τροφούς και υπηρέτες του σάπιου κομματικού και
της παραδειγματικής εφαρμογής νόμων
του μίζερου και ζημιογόνου συνδικαλιστικού κατεστημένου με τα οποία θα συνεχίσουν να διαπλέκονται με
και κανονισμών.
την ελπίδα και την προσδοκία μιας θέσης στο δημόσιο;
Τέλος η Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ καλεί τους καταΜπορεί μια τέτοια άποψη να ακούεται σκληρή, αλλά αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, πού είναι εκείνοι οι
ναλωτές να είναι σε εγρήγορση, να μην
νέοι που θα έκαναν, με την όση καταστροφή μας έκαναν αυτοί μας «ηγούνται», την κυπριακή επανάσταση
αποδέχονται ανταλλαγή χαλασμένων
της άνοιξης, όπως έκαναν οι φοιτητές και οι νέοι στο Παρίσι, στην Πράγα, στην Αργεντινή και αλλαχού;
τροφίμων μα άλλα δείχνοντας αλληλεγΝομίζω λοιπόν πως, πέρα από τα όσα σωστά και ωραία σαν ιδέες είπε ο κύριος Πρύτανης, θα ήταν καλά
γύη και φροντίδα ο ένας προς τον άλλον,
να κάνει μια ενδοσκόπηση και να ενδιατρίψει κάπως και σ’ αυτό που ο στωικός Διογένης έψαχνε, γιατί είμαι
να φυλάγουν αποδείξεις, συσκευασίες
βέβαιος πως και τον ίδιο τον απασχολεί και η ποιότητα η ανθρώπινη των αποφοίτων που το ίδρυμα του
και τεκμήρια και να μη διστάζουν να καβγάζει, πέρα από εκείνη των καλών και ικανών επιστημόνων παραγωγής χρήματος, που θα αναλάβουν
ταγγέλλουν γραπτώς μέσα από την ιστοτο μέλλον αυτού του τόπου.
σελίδα μας:

«Άνθρωπον Ζητώ»

www.consumersunion.org.cy.

