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Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με επιστολή της ημερομηνί-
ας 17/10/2012, μας έστειλε την απόφαση της σε καταγγελία μας, 
που έγινε δύο χρόνια πριν, κατά συγκεκριμένου τηλεοπτικού 
ψυχαγωγικού προγράμματος τύπου «τηλεπαιχνίδι» που δι-
εξαγόταν με υποτιθέμενο χρηματικό κέρδος. Πέρα από τα 
παραπλανητικά του τρωτά ήταν και ένα παιχνίδι υποκουλ-
τούρας, τύπου: «πετά ο γάιδαρος;» 
Με τη συγκεκριμένη απόφαση της η Αρχή δικαιώνει την 
Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, ότι η 
παρουσίαση του προγράμματος «άμεσα ή συμπερασματικά» 
δημιουργούσε λανθασμένες εντυπώσεις. Η απόφαση λέει: «…καθ’ 

όλη τη διάρκεια του προγράμματος, διαφημιζόταν ο τηλεφωνικός 
αριθμός για συμμετοχή στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι. Ειδικό-

τερα, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αναγραφόταν 
στην οθόνη με ιδιαίτερα μεγάλους και ευδιάκριτους αριθμούς 
το τηλέφωνο συμμετοχής 900... ... Εντούτοις, η χρέωση για 
την κλήση (€5.89/κλήση) αναγραφόταν με πολύ μικρούς και 
ιδιαίτερα δυσδιάκριτους αριθμούς. Επίσης σε καμιά περί-

πτωση δεν αναγραφόταν κάποιο τηλέφωνο μέσω του οποί-
ου να μπορούν οι τηλεθεατές να ενημερωθούν για τους όρους 

του διαγωνισμού και ότι οι συμμετέχοντες/νικητές προέκυπταν 
μετά από κλήρωση.»

Η ΑΡΚ ΔΙΚΑΙΩΣΕ  ΤΗΝ ΠΕΚΠΟΙΖΩ  

Είμαι παραδοσιακό, αγόρασέ με!
Στις 8 και 9 Δεκεμ-
βρίου έγινε με επιτυ-
χία από το Κέντρο 
Προβολής και Προ-
ώθησης Παραδοσι-
ακών  Προϊόντων η 
πρώτη έκθεση  πα-
ραδοσιακών προϊό-
ντων  με  τίτλο «εί-
μαι παραδοσιακό 
αγόρασε με». 
Στην έκθεση συμ-
μετείχαν 23 κοινό-
τητες της Δυτικής 
Λευκωσίας, Μαρα-
θάσας,  Πιτσιλιάς και Σολέας.
Σκοπός της καινοτομικής αυτής έκθεσης ήταν οι παραγωγοί και κατασκευαστές παραδοσιακών 
προϊόντων των κοινοτήτων της υπαίθρου,  να βρουν ευκαιρίες διάθεσης των προϊόντων τους σε 
νέες αγορές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.  Οι ενδιαφερόμενοι για τα παραδοσιακά 
προϊόντα, είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τον ίδιους τους παραγωγούς, για μελλοντική 
συνεργασία. 
Κατά την διάρκεια της έκθεσης παραδοσιακά σχήματα,  μουσικά, χορευτικά και θεατρικά, είχαν 
την ευκαιρία να παρουσιάσουν έργα τους.  
Στόχος του  Κέντρο Προβολής και Προώθησης  Παραδοσιακών  Προϊόντων  είναι να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον για τα παραδοσιακά μας προϊόντα σαν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας που 
να συμβάλει στην διατήρηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ!
ΙΔΟΥ Η ΔΙΚΑΙΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ...

Το «δίκαιο» και «κοινωνικό» κράτος μας (κυβέρνηση και βουλή) ενώ μει-
ώνουν ή/και καταργούν κοινωνικά επιδόματα των δυστυχούντων, αποφα-
σίζουν για προκλητικές αυξήσεις στους μισθούς και τα ωφελήματα τους!

Αλγεινή εντύπωση και δικαιολογημένη αγανάκτηση προ-
καλεί η προκλητική στάση κυβέρνησης και βουλής να αυ-
ξήσουν τους μισθούς των κρατικών αξιωματούχων και των 
κομμάτων για το 2013. Σύμφωνα λοιπόν με τον προϋπολο-
γισμό του 2013, που ψηφίστηκε από τη Βουλή, οι κρατικοί 
αξιωματούχοι θα έχουν απολαβές αυξημένες σε σύγκριση 
με το 2012!
Μισθός Προέδρου της Δημοκρατίας:
Το 2012 οι ετήσιες συνολικές απολαβές του προέδρου, μαζί 
με τα επιδόματα και το 13ο, ήταν €163.164. Ο βασικός μι-
σθός του προέδρου τη Δημοκρατίας το 2012 ήταν €98.313, 
το 2013 αυξάνεται και φτάνει τις €100.793. (πλέων τα επι-
δόματα) 
Μισθοί Υπουργών
Ο βασικός ετήσιος μισθός το 2012 ήταν €63.240, ενώ για 
το 2013 αυξάνεται στις €64.835. (Με επιδόματα και το 13ο, 
οι ετήσιες συνολικές απολαβές των υπουργών για το 2013 
θα ανέρχονται στις €114.000, σε σύγκριση με €113.642 το 
2012).
Γενικότερα
ο Ο ετήσιος βασικός μισθός του κυβερνητικού εκπροσώ-
που, του προεδρικού επιτρόπου και του υφυπουργού παρά 
τω Προέδρω το 2013 είναι €64.835 (€63.240 το 2012), 
ο Ο ετήσιος βασικός μισθός του διευθυντή του Γραφείου 
του Προέδρου θα είναι, σύμφωνα με ότι ψηφίστηκε, €70.685 
(€68.947 το 2012) 
Τα επιδόματα παραμένουν προκλητικά ψηλά, αν και μειω-
μένα. (Το 2012 το ετήσιο επίδομα παραστάσεως του κυβερ-
νητικού εκπροσώπου, του προεδρικού επιτρόπου και του 
υφυπουργού παρά τω Προέδρω ήταν €23.904 για τον κάθε 
ένα).
ο Επίτροπος Περιβάλλοντος: €58.920 ( από €57.470 το 
2012) 
ο Εκπρόσωπος Ελληνοκυπριακής πλευράς στη Διερευνητι-
κή Επιτροπή για τους Αγνοούμενους: €72.000. 
Χορηγία κομμάτων
Αυξημένη θα είναι η κρατική χορηγία προς τα κόμματα κατά 
το 2013.. (Το 2012 η χορηγία αυτή ήταν €4.11.451, ενώ το 
2013 θα ανέλθει στα €6.860.451). 
Για τις οργανώσεις νεολαίας των κομμάτων η κρατική επιχο-
ρήγηση για το 2013 παραμένει στο ίδιο επίπεδο με αυτή του 
2012, δηλαδή €314.640.

Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποι-
ότητας Ζωής και το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΠΕΚΠΟΙΖΩ εύχονται στους κύπριους κατανα-
λωτές και όλον τον κυπριακό λαό καλά Χρι-
στούγεννα. Και είθε ο νέος χρόνος να φέρει 
σταδιακά την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο...
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Γίνε μέλοςΗμέρα για τα
Ανθρώπινα
Δικαιώματα

Τι εστί άνθρωπος…  Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο και ανώτερο δημιούργημα λόγω της 
Νόησης, της Λογικής  που έχει και σύμφωνα με τον Αριστοτέλη: «Η ειδοποιός διαφορά του 
ανθρώπου από τα ζώα γίνεται αντιληπτή μόνο με την κατάκτηση της ηθικής αρετής˙  αυτή 
δικαιώνει στην ουσία της την έννοια του ανθρώπου και τον οδηγεί στην άρτια εκτέλεση του 
φυσικού του προορισμού.»
Τι σημαίνει όταν λέμε ‘Ανθρώπινα Δικαιώματα’; 
Ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον, λόγω της ανάγκης του να λειτουργεί μέσα σε μια ομάδα 
ανθρώπων και να ακολουθεί κάποιους φυσικούς νόμους έστω και άγραφους, καθιερώθη-
καν ως φυσικό δίκαιο και μετέπειτα τα φυσικά δικαιώματα μετατράπηκαν σε ανθρώπινα 
δικαιώματα.
Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υιοθετήθηκε από την απόφαση 
217 A (III) της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 
1948.
Τα πρώτα 5 από τα 30 άρθρα που αφορούν ανεξαιρέτως τον κάθε άνθρωπο πάνω στη γη 
είναι:
ΑΡΘΡΟ 1--- Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δι-
καιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται 
μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.
ΑΡΘΡΟ 2---Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευ-
θερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότε-
ρα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσ-
δήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του 
πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, 
είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που 
βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας.
ΑΡΘΡΟ 3---Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του 
ασφάλεια.
ΑΡΘΡΟ 4---Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η 
δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.
ΑΡΘΡΟ 5---Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μετα-
χείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.
Αν διαβάσουμε και τα τριάντα άρθρα, είμαι σίγουρη πως θα συμφωνήσουμε όλοι και για τα 
τριάντα. Αν και υπάρχουν συνταγματικά όλα αυτά τα δικαιώματα, εντούτοις φαίνεται ότι η 
πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτά.
Εφόσον όλοι δικαιούνται στέγη και τροφή, γιατί πεθαίνουν  16,000 παιδιά κάθε μέρα;
Εφόσον υπάρχει η ελευθερία του λόγου γιατί φυλακίζονται χιλιάδες καθημερινά;
Εφόσον δικαιούνται εκπαίδευση, γιατί πάνω από ένα δισεκατομμύριο ενήλικοι, δεν μπο-
ρούν να διαβάσουν;
Εφόσον έχει εξαλειφθεί πραγματικά η δουλεία, γιατί 27 εκατομμύρια άτομα ζουν στην σκλα-
βιά; (πενταπλάσιος ο αριθμός από ότι το 1800)
Οι άνθρωποι δεν είναι εμπόρευμα για να τους πουλάς, ούτε να τους εξαγοράζεις, ούτε να 
τους χρησιμοποιείς με κάθε μέσο και τρόπο που μπορεί να διαθέτεις.
Ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει και αν θέλει το καλό και την ευημερία της κοινωνίας 
που ζει, θα πλάσει πράγματα θαυμαστά και ζηλευτά  αν όμως θελήσει το αντίθετο θα πλά-
σει πράγματα ποταπά και τρισάθλια. Με αυτό τον τρόπο της αυτοθελήσεως του, μπορεί να 
κάνει τα πάντα αλλά και τίποτα. Πάντα θα μάχεται του εαυτού του, το καλό και το κακό θα 
πολεμά μέσα του.
Υπάρχουν χιλιάδες μορφές παραβίασης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπο-
νομεύει την ανθρώπινη ασφάλεια, καταρρακώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απώτε-
ρος σκοπός των διεθνών οργανωμένων εγκλημάτων είναι τα τεράστια κέρδη.
Οι βασικότερες αιτίες αυτών των παραβιάσεων είναι η φτώχεια, η οικονομική εξαθλίωση, η 
ελλιπής λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών του κράτους και ο πόλεμος κάθε είδους. 
Όταν συμβαίνουν αυτά, πολλοί εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις και ειδικότερα τώρα 
ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει υποστεί πλήγμα εξαιτίας της οικονομι-
κής κρίσης και των μέτρων λιτότητας. Οι Financial Times έχουν γράψει άρθρο με τίτλο: ‘Η 
Eυρω-κρίση βλάπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα.’ Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη και οι 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή κρίσιμων δικαστικών μεταρρυθμίσεων υπονομεύουν τα δι-
καιώματα των πολιτών στα δικαστικά συστήματα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα 
με το πόρισμα εκστρατείας υπερασπιστών των νομικών δικαιωμάτων.
Αν και υπάρχουν όλα αυτά τα δικαιώματα και καταπατούνται, το θέμα είναι ποιός από λόγια 
να τα κάνει πράξεις; Σπουδαίες φυσιογνωμίες που πολέμησαν για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα είναι ο Martin Luther King με το γνωστό ‘I have a dream’ (έχω ένα όνειρο) και πάλεψε 
ενάντια σ το ρατσισμό, ο Nelson Mandela, ο Mahatma Gandhi, η Μητέρα Τερέζα και γυναί-
κες που πάλεψαν για ισότητα μεταξύ των δύο φύλων καθώς και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, 
γνωστοί και ανώνυμοι που πολεμούν καθημερινά με το δικό τους τρόπο για να επέλθει η 
δικαιοσύνη. Η κατάληξη τους φυσικά δεν είναι πάντα η επιβράβευση…
Αλλά περισσότερη βαρύτητα δεν έχουν μόνο οι πρόεδροι του κάθε κράτους, οι πολιτικοί, 
ή οι ακτιβιστές… 
Εναπόκειται στον καθένα μας, το βάρος πέφτει στον εαυτό μας, ανάλογα με τις καθημερι-
νές πράξεις και επιλογές μας… Αυτές έχουν αντίκτυπο στο συνάνθρωπο μας και ο κόσμος 
γύρω μας μοιάζει με ένα τεράστιο καθρέπτη που αντανακλά τις σκέψεις και τις θέσεις μας 
με καθαρότητα και ακρίβεια. Γι’ αυτό και η κάθε μας σκέψη, η κάθε μας πράξη έχει συνέπει-
ες… για να κάνουμε ένα κόσμο καλύτερο, πιο αρμονικό και πιο ειρηνικό, και να μη ραγίσει 
και να σπάσει ο καθρέφτης, πρέπει να σκεφτείς το καλό του συνόλου και όχι το προσωπικό 
συμφέρον. Είναι μια ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι και μονάχα όταν το καταλάβουμε αυτό 
θα καταφέρουμε να ζήσουμε όλοι μαζί ευτυχισμένοι σε ένα όμορφο κόσμο…  το μέλλον 
είναι στα χέρια μας τώρα…
‘Η φύση του ανθρώπου τον παρακινεί να σκέπτεται λογικά και να ενεργεί παράλογα.’
Anatole France, 1844-1924, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1921.

Χριστίνα Βωνιάτη-Tomblin
Εκπαιδευτικός – Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

Μέλος του ΔΣ της ΠΕΚΠΟΙΖΩ

Ημέρα για τα
10 Δεκεμβρίου
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Κατάγγειλέ τους!  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!

Στην περίοδο της δραματικής κρίσης την οποία διανύει ο τόπος - με αποτέλεσμα μάλιστα 
η ανεργία να έχει εκτοξευθεί στα ύψη - φαινόμενα όπως αυτά που καταγγέλλει η φίλη 
αναγνώστρια της εφημερίδα μας, κάθε άλλο παρά βοηθούν στη βελτίωση της κατάστα-
σης και την απάμβλυνση του προβλήματος. Είναι σαφές βέβαια ότι η κυβέρνηση φέρει 
σοβαρότατη ευθύνη που δεν κατάφερε (αν επιδίωξε καν) να διασφαλίσει τουλάχιστον 
σε εστιατόρια και ξενοδοχεία (και δη στα τμήματα υποδοχής) να εργοδοτούνται Ελλη-
νοκύπριοι ή έστω άτομα που να ομιλούν πολύ καλά την ελληνική. Ωστόσο και οι ίδιοι 
οι επιχειρηματίες (ξενοδόχοι, εστιάτορες) θα αντιληψθούν, και ίσως να είναι αργά όταν 
αυτό γίνει, ότι αυτοί που πρώτοι θα πληρώσουν το τίμημα θα είναι οι ίδιοι. Εμείς πά-
ντως εισηγούμαστε στους καταναλωτές, να προτιμούν εστιατόρια και ξενοδοχεία όπου οι 
υπάλλοιλοι μιλούν ελληνικά. Αν μάλιστα μπαίνουν για παράδειγμα σε κάποιο εστιατόριο 
ή ταβέρνα και αντιλαμβάνονται ότι δεν εξυπξηρετούνται στα ελληνικά, να σηκώνονται και 
να φεύγουν δηλώνποντας μάλιστα στον ιδιοκτήτη και τον λόγο. Έτσι κάποιοι επιτέλους 
θα πάρουν το μήνυμα.

No speak greek, sorry...

 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
Ονοματεπώνυμο:.....Μαλαχιά Μαρία..........................................................
............................ 
Διεύθυνση:……Κύκκου 12 Στρόβολος Λευκωσία………………………
……………………………………………... 
Αριθμός Μητρώου:.......................... Τηλ/
Φαξ…99976992………………………………… 
Ημερομηνία:....14/12/12........................... 

Θέμα:...Ενοικίαση αυτοκινήτου από Europcar 

Περιγραφή Παραπόνου/Καταγγελίας: 
Στις 4/12/12 νοίκιασα αμάξι (Ford Fiesta) από το την ως άνω εταιρία 
στην Λευκωσία. Εκτός των εξόδων ενοικίασης και ασφάλισης, όταν 
πήγα να υπογράψω το συμβόλαιο είδα και ένα κόστος της τάξης των 
67 euro συν 17% VAT. Ρώτησα την υπάλληλο τι είναι αυτό το ποσό και 
μου είπε ότι εάν επιστρέψω το όχημα χωρίς να είναι γεμάτο το ντεπόζιτο 
της βενζίνας, θα μου τραβήξουν από την κάρτα τα εν λόγω χρήματα. 
Η υπάλληλος λεγόταν κ. Μαρία (το επίθετο δυστυχώς δε το γνωρίζω 
και σήμερα που πήγα στο γραφείο στη Λευκωσία και ρώτησα, μου 
είπαν ότι η κυρία αυτή έλλειπε σε άδεια και δε δέχτηκαν να μου πουν 
το επίθετό της). Επειδή δεν είχα τόσα χρήματα μέσα στη κάρτα, με την 
οποία πληρώθηκε το αμάξι, την ξαναρώτησα και μου είπε ότι πρέπει 
να επιστρέψει όπως ακριβώς το πήρα, ειδάλλως θα μου αφαιρούσαν 
αυτόματα από τη κάρτα τα 67 ευρω συν τον ΦΠΑ. Παρ’ όλα ταύτα, το 
συμβόλαιο πάνω έγραφε ότι τα 67 ευρώ θα αφαιρεθούν από την κάρτα 
είτε επιστρέψω το αμάξι με καύσιμα είτε όχι. 
Δε ξέρω που αλλού να αποτανθώ. Είμαι φοιτήτρια εξ Ελλάδος και το 
μόνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι αυτά τα χρήματα δε μου 
περισσεύουν!

ΣΧΟΛΙΟ:
Είναι λογικό βέβαια μια εταιρεία που ενοικιάζει αυτοκίνητα να μην παρέχει 
δωρεάν καύσιμα στους ενοικιαστές των οχημάτων. Είναι επίσης λογικό (και 
είναι ίσως ο πιο εύκολος τόπος να διασφαλίζεται αυτό) να δίνεται στον πε-
λάτο τι όχημα με γεμάτη δεξαμενή καυσίμων και ο πελάτης να το επιστρέφει 
επίσης με γεμάτη δεξαμενή καυσίμων. Αυτ’ό που δεν είναι λογικό ή είναι και 
παράτυπο, είναι να λέει άλλα το γραπτό συμβόλαιο ενοικίασης και άλλα να δι-
αβεβαιώνουν οι υπάλληλοι τον πελάτη, με αποτέλεσμα αυτός να μένει στο τέ-
λος εκτεθειμένος. Και αν ισχύει η καταγγελία της αναγνώστριάς μας (εμείς θα 
το διερευνήσουμε) τότε αυτός ο οποίος στην ουσία θα μείνει εκτεθειμένος και 
θα πληρώσει το τίμημα είναιο η εταιρεία διότι η χειρότερη δυσφήμιση είναι 
αυτή που γίνεται από πελάτες που δεν εξυπηρετήθηκαν επαρκώς ή, ακόμη 
χειρότερα, επιχειρήθηκε να ξεγελαστούν. Είναι καιρός πλέον οι καταναλωτές 
γενικότερα να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους. Και το name and shame 
είναι από τα ισχυρότερα όπλα που έχουν στη διάθεσή τους.

ΠΕΚΠΟΙΖΩ

Κοντά ποδάρια
Η οποιαδήπτοε προσπάθεια να ξεγελάσεις κάποιον καταναλωτή έχει, όπως και το κάθε 
ψέμα, κοντά ποδάρια. Και ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης όπως αυτή που διανύει και η Κύ-
προς, περίοδος δηλαδή κλατά την οποία οι επιχειρήσεις θα ψάχνουν τους πελάτες με 
το κερί, ο κάθε επιχειρηματίας πρέπει να μετρά διπλά και τριπλά τις ενέργειές του και να 
ζυγίζει πολλές φορές τις συμπεριφορές του απέναντι στους πελάτες - καταναλωτές. Παρα-
θέτουμε καταγγελία Ελλαδίτισσας φοιτήτριας η οποία στέλλει ξεκάθαρα μηνύματα.

ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ; 
ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΤΑ!
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Οι μεγαλύτερες όμως εξοικονομήσεις είναι αυτές που μπο-
ρούν να προέλθουν από τον περιορισμό της σπατάλης στα 
νοικοκυριά. Παραθέτουμε λοιπόν πιο κάτω μερικές απλές 
και εφικτές συμβουλές για το πώς θα κάνουμε περιορισμό 
της σπατάλης στα νοικοκυριά μας 
και να εξοικονομήσουμε λεφτά, 
μειώνοντας συνάμα και τα σκου-
πίδια μας.
1. Με περισσότερο και καλύτε-
ρο προγραμματισμό των αγορών 
μας. Σε ένα μπλοκάκι που έχουμε 
στον πάγκο της κουζίνας μας, ση-
μειώνουμε κάθε μέρα τα τρόφιμα 
που κατά τη διάρκεια της ετοιμασί-
ας του φαγητού, βλέπουμε ότι μας 
τελείωσαν ή είναι κοντά να τελειώ-
σουν.
2. Πάντα συγκρίνουμε αυτά που ξοδεύουμε με τα εισο-
δήματα μας. Τώρα μάλιστα με την κρίση διατηρούμε μια 
επιφύλαξη για τα αυριανά μας έσοδα που είναι δυνατό να 
μειωθούν
3. Στους χώρους αγοράς, υπεραγορές ή φρουταρίες, πε-
ριοριζόμαστε όσο γίνεται στην αγορά μόνον αυτών που 
έχουμε σημειωμένα 
4. Δεν επηρεαζόμαστε από τις διαφημίσεις και τις προσφο-
ρές που δεν μας ενδιαφέρουν άμεσα, και δεν αγοράζουμε 
μεγαλύτερες ποσότητες. Πάντα θα υπάρχουν προσφορές.
5. Προτιμούμε να αγοράζουμε φρούτα και λαχανικά χύμα, 
γιατί από τη μια μπορούμε να δούμε καλύτερα ότι δεν είναι 
χαλασμένα και από την άλλη μπορούμε να αγοράσουμε μι-

κρότερες ποσότητες.
6. Δεν αγοράζουμε φρούτα που η εποχή τους έχει παρέλθει 
διότι θα χαλάσουν πιο εύκολα από τη μια και από την άλλη 
η ποιότητα τους αλλά και κυρίως από την άλλη δε βάζουμε 

σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία μας, 
από τυχόν ουσίες συντήρησης που πιθανό 
να έχουν χρησιμοποιηθεί.
7. Ελέγχουμε πάντοτε σχολαστικά τις ημερο-
μηνίες λήξεις και αποφεύγουμε να αγοράζου-

με τρόφιμα με ημε-
ρομηνίες πολύ κοντά 
στη λήξη τους.
8. Στην υπεραγορά 
παίρνω τελευταία τα 
τρόφιμα που φυλά-
γονται σε ψυγεία και 
μόλις φτάσουμε σπίτι 
τα τακτοποιούμε αμέ-
σως και πρώτα αυτά 
στο ψυγείο.

9. Στο ψυγείο ελέγ-
χουμε πάντα και ρυθμίζουμε τις θερμοκρασίες από καλο-
καίρι σε χειμώνα για καλύτερη διατήρηση των τροφίμων 
αλλά και για εξοικονόμηση ενέργειας.
10. Επίσης στην τοποθέτηση των τροφίμων στο ψυγείο, 
ακολουθούμε τις οδηγίες που είναι αναγραμμένες στις συ-
σκευασίες και πάντα βάζουμε αυτά που χρειάζονται πιο 
χαμηλή θερμοκρασία χαμηλά. Επίσης βγάζουμε τα παλιά 
μπροστά για να καταναλωθούν πρώτα και βάζουμε πιο 
πίσω αυτά που αγοράσαμε τελευταία.

11. Προσπαθούμε να μετρούμε τις ποσότητες που μαγει-
ρεύουμε ανάλογα με τα άτομα που θα γευματίσουν και στο 
κάθε πιάτο βάζουμε μικρότερη ποσότητα. Αυτός που θέλει 
περισσότερο δε θα διστάσει να ζητήσει.

12. Φαγητά που 
μένουν ή φρούτα ή 
λαχανικά προσπα-
θούμε να βρούμε 
τρόπους να τα επα-
ναχρησιμοποιή -
σουμε ή να τα κον-
σερβοποιήσουμε 
για διατήρηση.

Δεν ξεχνούμε ποτέ να σκαφτόμαστε και να τη-
ρούμε δύο βασικές αρχές:

1. Κάνω κάθε τι το δυνατό να μην πετώ τίποτε ή 
να πετώ το ελάχιστο 

2. Δεν αγοράζω σήμερα αυτό που μπορώ να αγο-
ράσω αύριο.

από τυχόν ουσίες συντήρησης που πιθανό 
να έχουν χρησιμοποιηθεί.
7. 
μηνίες λήξεις και αποφεύγουμε να αγοράζου

ρομηνίες πολύ κοντά 
στη λήξη τους.
8. 
παίρνω τελευταία τα 
τρόφιμα που φυλά
γονται σε ψυγεία και 
μόλις φτάσουμε σπίτι 
τα τακτοποιούμε αμέ
σως και πρώτα αυτά 
στο ψυγείο.

9. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...
Περιορισμός της σπατάλης στα τρόφιμα

Από τη μια η βαθειά οικονομική κρίση, με τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις πάνω σε όλους μας και από 
την άλλη το ότι σαν κύπριοι είμαστε οι πιο σπάταλοι στα τρόφιμα στην ΕΕ, αφού παράγουμε 750 κιλά 
σκουπίδια ανά κεφαλή το χρόνο.
Δεν μπορούμε επίσης να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι μόνο στην ΕΕ υπάρχουν 80 περίπου εκατομ-
μύρια που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτές οι πικρές αλήθειες υποβάλλει επιτακτικά ότι ο 
καθένας μας κάτι πρέπει να κάνει για να περιορίσουμε τη σπατάλη στα τρόφιμα. 
Οι ειδικοί μιλούν για εξοικονομήσεις σε χρήματα της τάξης του 40% και πλέον μόνο με καλύτερο ορ-
θολογισμό των αγορών μας, της φύλαξης και τη όλης διαδικασίας παραγωγής και κατανάλωσης των 
τροφίμων μας γενικά.
Οι εξοικονομήσεις αυτές μπορούν να γίνουν σε όλα τα στάδια και σε όλη την αλυσίδα των τροφίμων, 
όπως στην παραγωγή, στο εμπόριο, στους χώρους εστίασης και στο σπίτι μας.
Ξεκινώντας από την παραγωγή και το εμπόριο θα μπορούσε, με καλύτερο προγραμματισμό, να επιτευ-
χθεί ένας περιορισμός στις ποσότητες φρέσκων κυρίως λαχανικών και φρούτων που παράγονται, που 
διακινούνται και που αποθηκεύονται αλλά παράλληλα και στο χρόνο αποθήκευσης τους.
Με βάση την ίδια αρχή και στα εστιατόρια και γενικά στους χώρους εστίασης, μπορούν να μειωθούν οι 
ποσότητες που μαγειρεύονται από κάθε είδος, αλλά και οι ποσότητες που σερβίρονται ανά άτομο, αφού 
όλοι διαπιστώνουμε σε κάθε έξοδο μας πόσα φαγητά μένουν και απορρίπτονται στα σκουπίδια.

μένουν ή φρούτα ή 
λαχανικά προσπα
θούμε να βρούμε 
τρόπους να τα επα
ναχρησιμοποιή
σουμε ή να τα κον
σερβοποιήσουμε 
για διατήρηση.

Η οικονομική κρίση στην 
οποία μπήκε για τα καλά η 
Κύπρος, μάς γυρίζουν στην 
τραγική περίοδο του 1974, 
όταν μετά την τουρκική ει-
σβολή η οποία εκτός από όλα 
τα άλλα δεινά που επέφερε 
στον τόπο και τον λαό, οδή-
γησε και την οικονομία στσ 
όρια. Τότε, μια καταλυτική 
πρωτοβουλία για ανάκαμψη 
της οικονομίας ήταν και η 
στροφή των πολιτών - κα-
ταναλωτών στα προϊόντα 
κυπριακής παραγωγής. «Βοη-
θάς τον τόπο σου, τιμάς τον 
κόπο σου» ήταν το σύνθημα 
που είχε κυριαρχήσει στα 
πέτρινα εκείνα χρόνια που 
ακολούθησαν την τουρκική 
εισβολή. Ανάλογη πρωτοβου-
λία με στόχο την αντιμετώ-
πιση της παρούσας κρίσης, 
ανέλαβε και η Παγκύπρια 
Ένωση Καταναλωτών και 
Ποιότητας Ζωής, προτείνο-
ντας και πάλι στροφή στην 
κυπριακή παραγωγή, θέτο-
ντας όμως ταυτόχρονα σοβα-
ρές ποιοτικές προϋποθέσεις.

Βοηθάς τον τόπο σου, τιμάς τον κόπο σου...
Για την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής 
(ΠΕΚΠΟΙΖΩ) η υποστήριξη στα κυπριακά προϊόντα αποτελεί 
πάγιο ζήτημα αρχής. Η ΠΕΚΠΟΙΖΩ ήταν, είναι και πάντα θα είναι 
υποστηριχτής των κυπριακών προϊόντων και της ντόπιας πα-
ραγωγής και κυρίως αυτής του πρωτογενούς τομέα της 
οικονομίας που είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία.

Με αφορμή την εξαγγελία από το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου εκστρατείας για «προώθηση της αγοράς κυ-
πριακών προϊόντων», και αφού έχουμε μελετήσει με 
προσοχή το θέμα, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα πιο 
κάτω:
1.Έχουμε την ταπεινή άποψη πως η προώθηση της 
προτίμησης από τους Κύπριους Καταναλωτές των κυπρι-
ακών προϊόντων, θα ήταν καλά να γίνεται στη βάση μιας οργα-
νωμένης και συστηματικής προσπάθειας που να λαμβάνει υπόψη 
τόσο τα συμφέροντα των παραγωγών όσο και τα συμφέροντα των 
καταναλωτών.
2.Προϋπόθεση αναγκαία θα έπρεπε να είναι η ανάλογη διαφοροποί-
ηση της δομής του λιανικού εμπορίου, κατά τρόπο που να εκλείψουν 
οι μεσάζοντες που, ενώ ανεβάζουν παράλογα και κερδοσκοπικά την 
τιμή στον καταναλωτή, από την μια, από την άλλη σπρώχνουν τον 
ντόπιο παραγωγό σε εξαφάνιση αφού δεν τον αμείβουν ικανοποιη-
τικά. (Είναι κλασσικό το παράδειγμα των κερασιών που, σύμφωνα 
με την έρευνα της ΠΕΚΠΟΙΖΩ, από τα €2 κόστος στον παραγωγό, 
φτάνουν έως και τα €11 τιμή στον καταναλωτή).
3.Τα προϊόντα προς τα οποία οι Κύπριοι Καταναλωτές θα έδειχναν 
κατά προτίμηση την προτεραιότητα τους θα έπρεπε να είναι επιλεγ-
μένα με προσοχή και κατά τρόπο που να είναι αποδειγμένα ότι είναι 
κυπριακά, θα λέγαμε ακόμα και με ειδική σήμανση. (Για παράδειγμα 
είναι κυπριακά προϊόντα οι χυμοί φρούτων των οποίων η πρώτη ύλη 
είναι εισαγόμενη;)
4.Πρέπει να παροτρύνουμε τους καταναλωτές να προτιμούν τα κυ-
πριακά προϊόντα των οποίων η παραγωγή γίνεται από μονοπωλι-
ακές εταιρείες, π.χ. το γάλα και τα παράγωγα του, τη στιγμή που 
οι ντόπιοι παραγωγοί δεν δείχνουν τον παραμικρό σεβασμό στους 

Κύπριους Καταναλωτές; (Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με άλλη έρευ-
να της ΠΕΚΠΟΙΖΩ, οι τιμές στο γάλα, γιαούρτι κλπ είναι 3-4 φορές 
πιο ψηλές απ’ ότι σε χώρες όπως η Γερμανία και Γαλλία, όπου οι 
μισθοί είναι διπλάσιοι ή και τριπλάσιοι απ’ ότι στην Κύπρο). Αυτοί οι 

ίδιοι παραγωγοί εν μέσω οικονομικής κρίσης μάλιστα έχουν 
πρόσφατα αυξήσει τις τιμές και τώρα εξαγγέλλουν νέες 

αυξήσεις της τάξης τω 5-6 σεντ ανά λίτρο στο γάλα, 
από τον νέο χρόνο.
5.Πρέπει να υποστηριχθούν εταιρείες, όπως κάποιες 
που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημί-
ου, που ακόμα και στο λογότυπο τους αναφέρονται 

ωε μέλος παγκόσμιων πολυεθνικών εταιρειών;
6.Η προώθηση των κυπριακών προϊόντων δεν είναι δυ-

νατό να γίνει με καμπάνιες τύπου πυροτέχνημα που αφού 
βγάλουν την λάμψη τους μετά σβήνουν και δεν αφήνουν κανένα 

ουσιαστικό αποτέλεσμα.
7.Η προώθηση ης προτίμησης των ντόπιων προϊόντων πρέπει να 
γίνεται μέσα από τη δημιουργία σωστής νοοτροπίας και κουλτούρας, 
πράγμα για το οποίο βασικοί φορείς πρέπει να είναι η παιδεία με 
τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Ιδού στάδιο δόξης λαμπρό για το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
8.Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφέρει ότι με την προώθηση της αγο-
ράς κυπριακών προϊόντων θα ήταν δυνατό να καταπολεμηθεί και η 
ανεργία των νέων. Με όλο τον σεβασμό, έχουμε την άποψη πως η 
προσδοκία αυτή δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά για δύο κυρίως λό-
γους: (α) είναι οι νέοι που πρώτοι πρέπει να μάθουν να προτιμούν τα 
κυπριακά αντί των ξένων «επώνυμων» προϊόντων και (β) θα πρέπει 
πρώτα να επιλυθεί και το πρόβλημα της προτίμησης των εργοδοτών 
να προτιμούν τους νέους χαμηλόμισθους κοινοτικούς.
 
Τέλος σημαντική και εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για επιτυχημένη προ-
σπάθεια προώθησης της προτίμησης των κυπριακών προϊόντων θα πρέπει 
να είναι ο σεβασμός προς τον Κύπριο Καταναλωτή σε σχέση με δύο σημα-
ντικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που είναι η ποιότητα και η λογική τιμή. 
(Ποια είναι για παράδειγμα η άποψη του Πανεπιστημίου Κύπρου για τις 
τιμές του κυπριακού νερού που είναι πολύ πιο ακριβό από εισαγόμενο;)
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Κατάγγειλέ τους!  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!

Η οδός Χύτρων βρίσκεται σο κέντρο 
της Λευκωσίας, παρά την εκκλησία του 
Αγ. Σπυρίδωνα. Έχει νόμιμους χώρους 
στάθμευσης των 60 λεπτών  καθόλο 
το μήκος της. Το ίδιο η παράλληλή της, 
οδός Μιχαλακοπούλου, έχει σε ένα τμή-
μα της ακόμα μερικούς χώρους στάθ-
μευσης.
Από ομάδα πολιτών που είτε κατοικούν 
είτε εργάζονται στην περιοχή, ή μετα-
βαίνουν εκεί για εμπορικές και άλλες 
εργασίες, δεχθήκαμε καταγγελίες, ότι, 
για χρόνια, συγκεκριμένος ιδιοκτήτης/δι-
αχειριστής μεγάλου χώρου στάθμευσης, 
που βρίσκεται μεταξύ των πιο πάνω 
οδών, ενδεχομένως υπό την κάλυψη 
ή/και την προστασία ή/και την ανοχή 
υπαλλήλου/ων του Δήμου Λευκωσίας, 
κρατεί τα δέντρα ακλάδευτα μέχρι που 
τα κλαδιά τους ακουμπούν στην άσφαλ-
το καθώς και πολλά κλαδέματα, σκου-
πίδια και μεγάλα σκυβαλοδοχεία, με 
τρόπο που τα αυτοκίνητα των δημοτών/
πολιτών να μην μπορούν να σταθμεύ-
σουν και να αναγκάζονται να μπαίνουν 
στο χώρο στάθμευσης τού εν λόγω κυ-
ρίου για να αυξάνεται το εισόδημα του.
Μεταβήκαμε λοιπόν στις πιο πάνω 
οδούς, της κατά τα άλλα καλλωπισμέ-
νης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας μας και 
προεδρεύουσας της ΕΕ και το τι είδαμε 
μπορείτε να το δείτε και εσείς στις φωτο-
γραφίες που τραβήξαμε.
Εμείς ακούμε πολύ καλά λόγια για το νέο 
δήμαρχο της Λευκωσίας, κ. Κωνσταντίνο 
Γιωρκάτζη, ότι είναι άνθρωπος καλός, 
δίκαιος, σωστός και φιλικός. Δεν έχουμε 
λόγους να αμφιβάλλουμε, καλείται όμως σε έτσι περιπτώσεις να αποδεί-
ξει τα όσα καλά του αποδίδονται. Τον καλούμε λοιπόν να διερευνήσει την 
πιο πάνω απαράδεχτη κατάσταση και κάτι τέτοια φαινόμενα «μαφιόζικης 
απατεωνιάς» να τα πατάξει ανελέητα και με αποφασιστικότητα.Θα ανα-
μείνουμε και θα επανέλθουμε αν σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν κλα-
δευτούν τα δέντρα, δεν ευπρεπιστούν οι πιο πάνω οδοί και δεν αποκατα-
σταθούν οι χώροι στάθμευσης για τη χρήση από τους δημότες/πολίτες.

Μαφιόζικες απατεωνιές στον Δήμο Λευκωσίας;

ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΘΜΕΥΑΤΕ;

«ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ»
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση καταγράφουμε ότι ενώ η εφημερίδα μας βρισκόταν έτοιμη για 
εκτύπωση, ενημερωθήκαμε ότι ο Δήμος Λευκωσίας αντέδρασε άμεσα στις καταγγελίες μας 
(τις οποίες και στις δημοτικές αρχές είχαμε διαβιβάσει με όλα τα στοιχεία, αλλά και σε δημό-
σια καταγγελία είχαμε προβεί) και φρόντισε όπως η τάξη αποκατασταθεί στη συγκεκριμένη 
περιοχή. Θα επανέλθουμε εν εκτάσει στην επόμενη έκδοση της «ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ».

q
Η ευθύνη βέβαια πιθανότατα να μη βαραίνει τον ιδιοκτήτη ή 
τους αρμόδιους διευθυντές/λειτουργούς της υπεραγοράς διότι η 
επιπρόσθετη χάρτινη συσκευασία στην οποία και αναγράφεται η 
καινούργια (και προφανώς σκοπίμως παραπλανητική ημερομη-
νία) είναι συσκευασία με τη φωτογραφία/λογότυπο της μάρκας 
της κονσέρβας. Τουτέστιν η όποια παραποίηση έγινε εργοστα-
σιακά. Ωστόσο ό,τι κι αν συμβαίνει πρόκειται για πολύ σοβαρό 
ζήτημα το οποίο μάλιστα άπτεται και αυτού τούτου του ποινικού 
κώδικα αφού η εξαπάτηση την οποία επιχείρησαν εκείνοι που 
τροποποίησαν την ημερομηνία λήξης του προϊόντος ενδεχομέ-
νως να έθεταν σε κίνδυνο και την υγεία του καταναλωτή. Ως εκ 
τούτου επιβάλλεται να γίνει η δέουσα έρευνα και να αποδοθούν 
οι δέουσες ευθύνες εκεί που ανήκουν
Επισημαίνεται ότι με την αλλαγή της σήμανσης στο προϊόν, 
μεταθέτει την ημερομηνία λήξης κατά ένα ολόκληρο χρόνο και 
κάτι παραπάνω!

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Άλλαξαν κατά ένα ολόκληρο χρόνο 
την ημερομηνία λήξης σε κονσέρβες! 
Οι κονσέρβες που φαίνονται στις διπλανές φωτογραφίες αγοράστηκαν στις 
29/09/12 από υπεραγορά, με αριθμό τιμολογίου 0001 08 0049 1008. Συγκρίνετε 
τις ημερομηνίες στην εξωτερική χάρτινη συσκευασία και αυτές στην εσωτε-
ρική συσκευασία που είναι και ληγμένη!!! Γι αυτό να είστε προσεκτικοί/ές και 
να καταγγέλλετε όπως έκανε αυτός ο καταναλωτής.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 6      ποιότητα ζωής

Θάνατοι στην Τσεχία από δηλητηρίαση 
με μεθανόλη σε  αλκοολούχα ποτά

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, σε συνέ-
χεια της προηγούμενης ενημέρωσης που είχαν προβεί στις 

14.09.2012 σε σχέση με το γνωστό πρόβλημα που προέκυψε 
στη Τσεχία, επιθυμούν να πληροφορήσουν το καταναλωτικό 

κοινό ότι λήφθηκε νέα 
πληροφόρηση μέσω του 

Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης για τα 

Τρόφιμα και τις Ζωοτρο-
φές (RASFF), καθώς και 

κατάλογος με ετικέτες 
ψευδεπίγραφων ποτών 

που θεωρούνται ύποπτα 
στην πρόκληση του 

περιστατικού. 
Ο σχετικός κατάλογος 

επισυνάπτεται για ενη-
μέρωση των καταναλω-

τών, οι οποίοι καλού-
νται σε περίπτωση 

που έχουν στην κατοχή 
τους οποιοδήποτε από 

τα εν λόγω προϊόντα, 
όπως αποφύγουν την 

κατανάλωσή του και 
να ενημερώσουν σχε-

τικά τις Υγειονομικές 
Υπηρεσίες. 

Παρόλο ότι, δεν 
υπάρχουν πληροφο-

ρίες για διακίνηση 
τέτοιων ποτών στην 

Κύπρο, εντούτοις 
κρίνεται αναγκαίο 
να ενημερωθούν 

και οι εμπορευόμε-
νοι ότι απαγορεύε-

ται  προσωρινά η 
πώληση και διά-

θεση στην αγορά 
των προϊόντων 

που περιγράφο-
νται στον εν λόγω 

κατάλογο. 

ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥ

Αγαπητοί/ές φίλοι/ες, 
Θεωρώ τον εαυτό μου προνομιούχο που έζησα δύσκολα παιδικά χρόνια, 
αλλά … 
Γιατί αυτό το «αλλά» διαβάστε παρακάτω: 
Πολλές φορές σκέφτομαι τι έκανα πιο καλά στη ζωή μου. Η απάντηση δεν εί-
ναι εύκολη. Γιατί, πολλές φορές εξ’ ανάγκης αλλά και ενσυνείδητα, έζησα μια 
ζωή θα έλεγα πλήρη. Μια ζωή, όσο μπόρεσα και σε έκταση και σε ένταση, Μια 
ζωή που είχε απ’ όλα. Ήταν ένας πίνακας από τον οποίο δεν έλειψε σχεδόν 
κανένα χρώμα. 
Αυτό που με απασχόλησε περισσότερο ήταν ο χρόνος, και το ταξίδι του, που 
είναι το μόνο απόλυτο, συνεχές και αναλλοίωτο. Επίσης και, σε απόλυτη 
σχέση με αυτό, το ταξίδι της δικής μας ζωής και το πώς αυτό μπορεί να γίνει 
συνεχώς και καλύτερο. 
Νομίζω ότι ακριβώς, αυτό που έκανα καλύτερα στη ζωή μου είναι η προσπά-
θεια να διαχειριστώ καλύτερα το χρόνο. Σ’ αυτό δεν υπάρχει τελειότητα, όσο 
κι’ αν, εκ φύσεως και εκ πεποιθήσεως είμαι αναζητητής του τέλειου. 
Θεωρώ τον εαυτό μου προνομιούχο που έζησα δύσκολα παιδικά χρόνια, για-
τί ΕΜΑΘΑ από νωρίς τι είναι η αληθινή ζωή και ωρίμασα αναζητώντας καθη-
μερινά την αυτόβελτίωση και την πρόοδο, αυτό που πολύ αργότερα ονόμα-
σα «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ». Αυτό όχι μόνο για μένα αλλά και για την κοινωνία. 
Παρά τις ανατροπές που η αμάθεια, ή ακόμα χειρότερα η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ και 

η ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ, που πολλές συμφορές και δεινά μας έφεραν, η πορεία της 
ανοδικής καμπύλης προς τη βελτίωση, με πρόσκαιρα σκαμπανεβάσματα, 
ήταν στην κυπριακή κοινωνία συνεχής. Είναι αυτό που οι γονείς μας και 
εμείς οραματιστήκαμε: ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ για μας και για τα παιδιά μας. 
ΑΛΛΑ … Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι κάποιοι ΑΝΑΞΙΟΙ να θεωρούνται ηγέτες 
του πολυτάλαντου, δουλευτή και προοδευτικού λαού μας, (αρχηγοί της κομ-
ματικής τους μιζέριας ΝΑΙ και χαλάλι τους), θα μας επέστρεφαν τόσο πίσω, 
σε χρόνια και περιόδους που, με την ικανοποίηση αυτού που έμαθε μια ζωή 
μόνο να προσφέρει, είχαμε τοποθετήσει στο μουσείο της λήθης. 
Αδυσώπητο αυτό το ΑΛΛΑ! 
Αλλά, ευτυχώς είμαστε αισιόδοξοι και μάθαμε να είμαστε και αγωνιστές. Αλ-
λάζουμε χρονιά και θέλω, αντλώντας όση δύναμη και θετική ενέργεια έχει η 
ψυχή μου, όμορφα και απλά να ευχηθώ στον κάθε ένα και στην κάθε μια από 
εσάς αλλά και στον τόπο μας ΜΙΑ ΚΑΛΗ, ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ από αυτή 
την ανελέητη που φεύγει. 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ! 

Δρ Λουκάς Αριστοδήμου,
Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Ολοκληρώθηκε στις 10 Μαρτίου 
2010, στην Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Νομικών, η συζήτηση του 
νομοσχεδίου που αφορά στη δη-
μιουργία του θεσμού του Διαμε-
σολαβητή Εξώδικης Διευθέτησης 
Καταναλωτικών Απαιτήσεων.
Για μερικές δεκαετίες αυτός ο θε-
σμός ήταν διεκδίκηση και απαίτη-
ση των κυπρίων καταναλωτών, οι 
οποίοι για μικροδιαφορές εμπορικής 
φύσης ήταν αναγκασμένοι να προσφεύ-
γουν στα δικαστήρια, να υφίστανται τις ψυ-
χοφθόρες διαδικασίες για 2-3 χρόνια, να χάνουν με-
ροκάματα και στο τέλος να μην παίρνουν έστω και μια 
αποζημίωση.
Από την ένταξη μας στην ΕΕ, το πρόβλημα αυτό από 
πρόβλημα των κυπρίων, έγινε και πρόβλημα όλων των 
ευρωπαίων καταναλωτών που, κάνοντας αγορές στην 
Κύπρο δεν είχαν τη δυνατότητα, μέσω μιας απλής και 
σύντομης εξώδικης διαιτησίας να βρούν το δίκαιο τους 
και να αποζημιωθούν.
Πολλές ήταν οι φορές που ρεζιλευτήκαμε στην ΕΕ, 
αφού ήμασταν η μοναδική χώρα – μέλος που δεν εί-
χαμε τον θεσμό του Διαμεσολαβητή Καταναλωτικών 
Απαιτήσεων.
Οι αλλεπάλληλε καταγγελίες και απαιτήσεις μας, αλλά 
και των ευρωπαίων καταναλωτών, οδήγησαν το αρμό-
διο υπουργείο να προχωρήσει στην κατάθεση σχετικού 
νομοσχεδίου για την δημιουργία αυτού του θεσμού. 
Από τότε πέρασαν σχεδόν έξι ολόκληρα χρόνια συ-

ζητήσεων και αναβολών, ενώπιο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νο-
μικών, κυρίως γιατί ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Κύπρου, για ευνόητους 
λόγους, αντιτίθετο στη δημιουργία 
του θεσμού αυτού. Να σημειώ-
σουμε δε ότι, τη φορά αυτή όλοι 
οι επηρεαζόμενοι, ακόμα και οι 

εκπρόσωποι των εμπορευομένων 
(ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ) βρέθηκαν 

να συμφωνούν ακόμα και στις λεπτο-
μέρειες.

Δυστυχώς όμως και, εμείς χωρίς περιστρο-
φές επιρρίπτουμε την ευθύνη σε μέλη της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Νομικών, οι πρόνοιες του τελικού 
νομοσχεδίου που πάει στην ολομέλεια της Βουλής για 
ψήφιση, δεν ικανοποιεί πλήρως κανένα από τους άμε-
σα εμπλεκόμενους που είναι οι οργανώσεις 
των καταναλωτών και των εμπορευομένων.
Οι κύριες πρόνοιες διαφωνίας είναι το ποσό 
για το οποίο ο καταναλωτής δικαιούται να 
προσφύγει σε διαμεσολάβηση, που μειώθη-
κε από πέντε χιλιάδες ευρώ στις δύο χιλιάδες 
(για μεγαλύτερα ποσά ο καταναλωτής θα συ-
νεχίσει να ταλαιπωρείται στα δικαστήρια) και, 
κυρίως το θλιβερό, κατά την άποψη μας γεγο-
νός ότι, έχουν εξαιρεθεί οι δικηγόροι και μαζί τους για 
να μην είναι οι μόνοι και «κατηγορηθούν», και μερικές 
άλλες ομάδες επαγγελματιών, όπως γιατροί, οδοντί-
ατροι, μηχανικοί και γενικά όσων «η παροχή υπηρε-
σιών ρυθμίζεται από επαγγελματικό σύνδεσμο και/ή 

σύλλογο.     
Με άλλα λόγια οι καταναλωτές δεν θα μπορούν να 
προσφύγουν με απαιτήσεις κατά των επαγγελματιών 
αυτών, ποιοί μένουν δηλαδή μέσα; Μόνον οι μικρο-
επιχειρήσεις και τα μικροκαταστήματα. Και, εύλογα 
διερωτάται κάποιος: αν αύριο και η ΠΟΒΕΚ κάνει ένα 
εσωτερικό όργανο που να ρυθμίζει παρόμοιας φύσης 
διαφορές, τι θα απογίνει ο νόμος;
Η απάντηση είναι απλή: Θα καταστεί άχρηστος και θα 
επανέλθουμε στη σημερινή θλιβερή κατάσταση ο κα-
ταναλωτής να συνεχίσει να μην μπορεί να δικαιωθεί 
και να αποζημιωθεί. Δηλαδή, στη γλώσσα του απλού 
πολίτη: «Πού ήσουν, πούποτε». Πέρα δε από αυτό, η 
Κύπρος θα συνεχίσει να ρεζιλεύεται, κατά χειρότερο 
ακόμα τρόπο αφού θα έχει μεν νόμο(;) αλλά «χωρίς 
δόντια»» 
Τα πιο πάνω τα γράφαμε στις 28 Μαρτίου 2011. Τώρα 

έχουν επαληθευτεί γιατί τρία σχε-
δόν χρόνια μετά την ψήφιση και 
εφαρμογή του νόμου, στην πράξη 
οι καταναλωτές δεν έκαναν χρή-
ση μιας νομοθεσίας που όπως 
αναφέρουμε πιο πάνω, γεννήθη-
κε εκτρωματικά και ήταν καταδι-
κασμένος σε θάνατο, άλλως πως 
ήταν θνησιγενής εκ γενετής

ΠΕΚΠΟΙΖΩ

Έξι χρόνια συζητήσεις για ένα νόμο «χωρίς δόντια»

Ολοκληρώθηκε στις 10 Μαρτίου 

οποίοι για μικροδιαφορές εμπορικής 
φύσης ήταν αναγκασμένοι να προσφεύ-
γουν στα δικαστήρια, να υφίστανται τις ψυ-

ζητήσεων και αναβολών, ενώπιο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νο
μικών, κυρίως γιατί ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Κύπρου, για ευνόητους 
λόγους, αντιτίθετο στη δημιουργία 
του θεσμού αυτού. Να σημειώ
σουμε δε ότι, τη φορά αυτή όλοι 
οι επηρεαζόμενοι, ακόμα και οι 

εκπρόσωποι των εμπορευομένων 
(ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ) βρέθηκαν 

να συμφωνούν ακόμα και στις λεπτο
μέρειες.

Δυστυχώς όμως και, εμείς χωρίς περιστρο

 

Δυστυχώς
ο χρόνος
μάς έχει

επαληθεύσει

ΒΟΥΛΗ

δόν χρόνια μετά την ψήφιση και 
εφαρμογή του νόμου, στην πράξη 
οι καταναλωτές δεν έκαναν χρή
ση μιας νομοθεσίας που όπως 
αναφέρουμε πιο πάνω, γεννήθη
κε εκτρωματικά και ήταν καταδι
κασμένος σε θάνατο, άλλως πως 
ήταν θνησιγενής εκ γενετής

Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή για όλους, μικρούς και 
μεγάλους! Για τα παιδιά όμως, τα Χριστούγεννα είναι 
ιδιαίτερη χαρά, καθώς περιμένουν να αποκτήσουν 
καινούργια παιχνίδια. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και 
Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορί-
ου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έχοντας ως κύριο μέ-
λημά της την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των παιδιών, έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους στην 
αγορά, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, με σκο-
πό να διασφαλίσει ότι τα παιχνίδια που πωλούνται εί-
ναι ασφαλή και συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των σχετικών Κανονισμών και του Προτύ-
που ΕΝ 71. Πρόσθετα, προτρέπει τους καταναλωτές να 
είναι προσεκτικοί στις αγορές παιχνιδιών και να έχουν 
υπόψη τους τις ακόλουθες βασικές οδηγίες: 

ο Να επιλέγουν πάντοτε παιχνίδια κατάλληλα για την 
ηλικία, τις ικανότητες και το επίπεδο δεξιοτήτων του 
παιδιού.
ο Ποτέ να μην αγοράζουν παιχνίδια που ΔΕΝ φέρουν τη 
σήμανση CE. 
ο Να αναζητούν τα στοιχεία του κα-
τασκευαστή ή του εισαγωγέα πάνω 
στο παιχνίδι ή στη συσκευασία του 
παιχνιδιού.
ο Να μην αγοράζουν παιχνίδια που 
εκτοξεύουν αντικείμενα με μεγάλη κι-
νητική ενέργεια ή φέρουν φωτεινούς 
δείκτες LASER.
ο Να διαβάζουν προσεκτικά όλες 
τις προειδοποιήσεις και τις οδηγί-
ες ασφάλειας που είναι πάνω στο 
παιχνίδι ή στη συσκευασία του παι-
χνιδιού. Αποτελεί υποχρέωση του 
κατασκευαστή/εισαγωγέα/διανομέα 
οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες 
ασφάλειας να είναι γραμμένες στην 
ελληνική γλώσσα.
ο Να μην αγοράζουν παιχνίδια με μι-

κρά αποσπώμενα κομμάτια για παιδιά κάτω των 3 ετών.
Όταν αγοράσουν τα παιχνίδια:
ο Να ακολουθούν προσεκτικά τις αναγραφόμενες οδηγίες 
συναρμολόγησης και χρήσης του παιχνιδιού.
ο Να παρακολουθούν τα παιδιά καθώς παίζουν. Παιχνίδια 
με σχοινιά ή καλώδια μπορεί να θέσουν το παιδί σε κίνδυνο 
στραγγαλισμού.
ο Να βεβαιώνονται ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν τον εξοπλι-
σμό προστασίας που προορίζεται για ορισμένα παιχνίδια 
(π.χ. για τα ποδήλατα)
ο Να ελέγχουν τα παιχνίδια κατά διαστήματα ώστε να εί-
ναι σίγουροι για την καταλληλότητά τους. Να προσέχουν 
ιδιαίτερα τις προεξοχές, τα στηρίγματα των παιχνιδιών και 
τα κινούμενα τους μέρη μήπως περικλείουν οποιουσδήποτε 
κινδύνους,
ο Να απομακρύνουν από τα παιδιά όλες τις συσκευασίες 
και τα περιτυλίγματα των παιχνιδιών για να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού κ.α.
ο Να αναφέρουν οποιαδήποτε προβλήματα ασφάλειας ενός 
παιχνιδιού στον πωλητή ή στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και 
Προστασίας Καταναλωτών.

Συμβουλές για ασφαλείς αγορές 
παιδικών παιχνιδιών 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών πληροφορεί τους 
καταναλωτές ότι μπορούν να ενημερώνονται για τα μη ασφαλή παιχνίδια που 
κοινοποιούνται στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυ-
να Προϊόντα (RAPEX), μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου στη διεύθυνση: 
www.mcit.gov.cy ή της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύ-
θυνση: www.ec.europa.eu/rapex

Επικοινωνία με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού:
Γραμμή Καταναλωτή     1429
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας    22867388, 22867309
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού    25819150
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου    26804610
Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
ΜΕ ΜΟΥΧΛΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να πλη-
ροφορήσει το καταναλωτικό κοινό ότι οι 
Υγειονομικές Υπηρεσίες, μέσα στα πλαίσια 
της διεξαγωγής εντατικών επίσημων 
ελέγχων  στην αγορά  των εποχιακών 
τροφίμων που προσφέρονται κατά τη 
διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, 
έχουν εντοπίσει το πιο κάτω τρόφιμο, το 
οποίο σύμφωνα με τις Ελληνικές Αρχές 
παρουσιάζει επιφανειακή ευρωτίαση (μού-
χλα) και ως εκ τούτου είναι ακατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση: 
Ονομασία τροφίμου: ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
Εμπορική Επωνυμία : «ΓΛΥΚΑΝΘΗ 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ»
Συσκευασία: χάρτινες συσκευασίες του 
1 κιλού
Ανάλωση μέχρι: 31/1/2013
Παραγωγός: Παράγονται στην Ελλάδα 
για την εταιρεία LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Από τις έρευνες των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών προέκυψε ότι η Κυπριακή 
εταιρεία διανομής του πιο πάνω προϊόντος 
ήταν ενήμερη για το πρόβλημα και είχε 
ήδη αναρτήσει στα καταστήματα λιανικής 
πώλησης σχετικές ανακοινώσεις, για την 
ενημέρωση των πελατών της. Ωστόσο 
επειδή κάποια ποσότητα της συγκε-
κριμένης παρτίδας βρίσκεται ήδη στην 
κατοχή καταναλωτών, που πιθανόν να μην 
έχουν ενημερωθεί για το πρόβλημα που 
παρουσιάστηκε, αποφασίστηκε να εκδοθεί 
ανακοίνωση για ενημέρωση όλων των 
καταναλωτών που κατέχουν τέτοιο προϊόν 
ούτως ώστε να αποφύγουν την κατανάλω-
σή του.
Οι έλεγχοι που διενεργούν  οι Υγειονομικές 
Υπηρεσίες στην αγορά των τροφίμων κατά 
την διάρκεια των εορτών έχουν ήδη εντα-
τικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό με σκοπό τη  
διασφάλιση τόσο της υγείας των κατανα-
λωτών όσο και των συμφερόντων τους. 
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«Μεγαλύτερη ντροπή να χάνεις αυτό που έχεις …»
Ήταν κάποτε μια νήσος στη Με-
σόγειο θάλασσα ονόματι Κύπρος 
ακμάζουσα. Μια χώρα μικρή και 
πολύπαθη, όμως με μια κοινωνία 
προοδευτική και προοδευμένη και 
με ανθρώπους εργατικούς δημιουρ-
γικούς και ευτυχισμένους.
Γενεές κυπρίων αγωνίστηκαν χύνο-
ντας ποταμούς αίματος και δίνοντας 
εκατόμβες θυσίες παιδιών τους και 
καταξιώθηκαν να διαφεντέψουν, όσο 
τους επέτρεψαν, τη γη τους, παρ’ 
όλες τις τρικλοποδιές και τις επιβου-
λές από δυνάστες ξένους και από 
ανάξιους και προδότες «αδερφούς».
Γενεές κυπρίων εργάστηκαν χύνο-
ντας ποταμούς ιδρώτα που πότισαν 
τη στέρφα γη τους περισσότερο από 
το λιγοστό νερό της σπάνιας  βρο-
χής που η φύση ευδόκησε για τούτη 
τη γωνιά της υφηλίου και κατόρθω-
σαν να φτιάξουν μια ευημερούσα 
κοινωνία με αξιοζήλευτη ποιότητα 
ζωής.
Έμελλε όμως αυτή η γη να θρέψει 
και ζιζάνια, κάποιους ανάξιους και 
αχαΐρευτους λεγόμενους ηγέτες που 
με την αχρηστία τους, την ημιμάθεια 
και τη μετριότητα τους, έφτιαξαν 
κόμματα, «κύτταρα της δημοκρα-
τίας» λέει, με διαπλοκές όλων των 
μορφών και συμφερόντων. Κόμματα 
με διαπελατειακές σχέσεις που 
έθρεψαν παράσιτα κολακείας και 
εκδούλευσης που απομυζούν από 
τον κόπο των πολιτών που απροκά-
λυπτα τους θεωρούν θύματα τους.
Κόμματα με δομές και διαδικασί-
ες που αναδεικνύουν ηγετίσκους 
αμφίβολης ή/και διαστρεβλωμένης 
μέχρι παραμορφωμένης αξίας, 
ικανότητα, φιλοπατρίας και ήθους, 
χωρίς αναστολές και τύψεις, οι 
οποίοι αποπάτησαν πάνω στον 
μόχθο και τις θυσίες του λαού τον 
οποίο μετέτρεψαν σε πρόβατα και 
τα μάντρισαν για να εξυπηρετούν τα 
ανόσια εκάστοτε συμφέροντα τους.
Κόμματα που κοσκινίζουν τη 
δημοκρατία, ακόμα και μέσα στην 
εκκλησία της, τη βουλή, μεγαλώνο-
ντας και μικραίνοντας τις τρύπες του 
κόσκινου κατά βούληση, ράβοντας 
και μαγειρεύοντας νόμους που 
βολεύουν και εξυπηρετούν συμφέ-
ροντα όλων των τύπων, από προ-
σωπικά, επαγγελματικά, κομματικά, 
οικονομικά κλπ. 
Κατασκεύασαν ένα νομικό σύστη-
μα που, τι κι’ αν σε κάποιο βαθμό 
μπολιάστηκε από τη ένταξη μας 
στην ΕΕ, από νόμους που δεν εφαρ-
μόζονται είτε γιατί κάποιοι θεσμοί, 
που υποχρεώθηκαν να κάμουν, δεν 
λειτουργούν, είτε είναι ανύπαρκτοι 
γιατί πεισματικά αρνούνται, μόνοι σ’ 
όλη την ΕΕ των 27, να κάνουν. 
Έφτιαξαν και ένα σύστημα διοίκησης 
υδροκέφαλο, ανοστίζοντας σ’ αυτό 
μια κάστα πιστών, κατά τη λαϊκή 
ρύση, «τσογλανιών» τους, πάντα 
μέσα στα πλαίσια του συστήματος 
της διαπλοκής και της αλληλοεξυπη-
ρέτησης και της περιφρούρησης του 
συστήματος και της ύπαρξης τους.
Επέτρεψαν να ανάπτυχθεί,  ένα 
τραπεζικό σύστημα που, και οι ίδιοι 
ποικιλοτρόπως έθρεψαν, με συντα-
γή να εξαπατά και να κατακλέβει 
το βιός των ανθρώπων και να το 
διαχειρίζεται με μια κάστα από δια-
πλεκόμενα μαζί τους «golden boys»,  
κατά το δοκούν και προς «αμοιβαίο 
όφελος», να το διοχετεύει μέσα από 
κανάλια σκοτεινά προς εξαφάνιση 
και μετά να καλούν τους ίδιους τους 
παθόντες να ξαναπληρώνουν…       
Δημιούργησαν διαχρονικά, απο-
κλείοντας τους άξιους και ικανούς, 
ένα πολιτικοοικονομικό σύστημα, 
επέκταση και τροφό της δικής τους 
διαιώνισης και μια κοινωνία πολιτών 
αδιάφορων και άβουλων πιονιών 
στη δική τους σκακιέρα. Έφτιαξαν 
μια κοινωνία από πολίτες μαριονέτες 

για να τους παίζουν στα χέρια τους 
κατά το δοκούν, υποχρεώνοντας 
τους να ψηφίζουν κατ’ επανάληψη 
τον «Μανωλιό με τα ρούχα του 
αλλιώς».
Αποκορύφωμα της «μαεστρίας» 
τους ήταν να οδηγήσουν τον τόπο 
στην καταστροφή μέσα σε χρόνο 
ρεκόρ. Κατέστρεψαν σε μια νύκτα 
όλο το οικοδόμημα που χρειάστη-
καν δεκαετίες σκληρής δουλειάς να 
οικοδομηθεί.
 Οδήγησαν την οικονομία και τη ζωή 
μας δεκαετίες πίσω και τους ανθρώ-
πους που ανέμεναν να θρέψουν 
τους καρπούς των κόπων τους στη 
φτώχεια, τον μαρασμό και στην μιζέ-
ρια. Εξευτέλισαν την φιλοπατρία και 

την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
Οδήγησαν δεκάδες χιλιάδες νέους 

στην ανεργία, στη ζητιανιά για την 
επιβίωση. Έσπρωξαν στη ξενιτιά 
τα πιο ικανά παιδιά μας αφού στον 
τόπο τους, τους μετέτρεψαν σε 
άνεργους επιστήμονες. 
Και τώρα τι; Πάλιν είμαστε στα χέρια 
τους και στο στόμα τους να καυγαδί-
ζουν όλοι μέρα για το ποιοι είναι πιο 
σοφοί και  πιο ικανοί να ξαναβάλουν 
στο ίδιο λάδι μας το συκώτι μας να 
μας το τηγανίσουν ξανά και, από 
την αρχή να θέλουν όλους εμάς να 
ξαναδουλέψουμε και να ξαναπληρώ-
σουμε σαν θύματα.  
Τόσο ανίκανοι και άχρηστοι αποδεί-
χτηκαν που κατάφεραν να επαλη-
θεύσουν κατά τον πιο εύγλωττο 
τρόπο τα λόγια του αρχαίου έλληνα 

ιστορικού Θουκυδίδη που είπε: 
«μεγαλύτερη ντροπή είναι να χάνει 
κανείς αυτό που έχει, από του να 
αποτύχει να το αποκτήσει»
Ο σοφός όμως αυτός ιστορικός της 
αρχαιότητας είπε και κάτι άλλο που 
ταιριάζει γάντι με όλους τους ανάξι-
ους και αχρείους που έφτιαξαν αυτό 
το καταστροφικό πολιτικοοικονομικό 
σύστημα: “Προδότης δεν είναι μόνον 
αυτός που φανερώνει τα μυστικά 
της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά 
και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο 
αξίωμα, εν γνώσει του δεν προβαίνει 
στις απαραίτητες ενέργειες για να 
βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των 
ανθρώπων, πάνω στους οποίους 
άρχει”

Δρ Λουκάς Αριστοδήμου
Πρόεδρος ΠΕΚΠΟΙΖΩ
Δρ Λουκάς Αριστοδήμου


