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Η προοτασία 
τού καταναλωτή

Ή  Ο ΠΙΘΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΑΪΔΩΝ
Δ Ε Κ Α Λ Ε Σ  Φορείς προστατεύ

ουν χωρίς αποτέλεσμα τούς 
απροστάτευτους καταναλω

τές διαπίστωνε έρευνα τού «Βήμα
τος» τήν περασμένη Κυριακή καί 
συνιστούσε νέα μέτρα γ ιά  τήν 
εξασφάλιση τής πο ιότητας τής 
ζωής τού λαού. Ή  προστασ ία  τού 
καταναλωτή στή χώρα μας μο ιά
ζει, κάτω άπό τ ις  σημερινές, μέ 
π ίθο Δαναΐδων. Ο ί  νόμοι, οί προ
σπάθειες πληροφόρησης τού κοι
νού, ο ί έλεγχοι καί οί ποινές δέ 
φέρνουν άποτέλεσμα. Π αρ ' όλες 
τ ις  προσπάθειες τό  σκάνδαλο μέ 
τά κολοβακτηρίδια σ τό  νερά δια
δέχεται τό  σκάνδαλο μέ τά  άκά- 
θαρτα παγωτά, μέχρις ότου άπορ- 
ροφήσουν τήν προσοχή μας οί ορ
μόνες καί τά  φυτοφάρμακα. Στήν 
πορεία αύτή ή νοθεία καί ή α ι
σχροκέρδεια άποτελούν σταθερή 
υπόκρουση. Γ ια τ ί;

Κύριος μοχλός τού φαύλου κύ
κλου είνα ι τό  κέρδος. Ό  κάθε πα 
ραγωγός καταφεύγει σ τά  μέσα 
πού τού προσφέρει ή σύγχρονη τε
χνολογία όταν μ’ αύτόν τόν τρόπο 
μειώνει τ ις  δαπάνες του καί αύ- 
ξάνιι τήν άπόδοση τού κεφαλαίου 
του. Τ ά  μοσχάρια μέ τ ις  ορμόνες 
άποτελούν χτυπητό παράδειγμα. 
Έ ν α  μοσχόφι 15 ήμερών φτάνει 
μέ τή βοήθεια όρμονών, αναβολι
κών καί άντιβιοτικών σέ 100 μέ
ρες τό  πάχος πού άποδίδει 110 
κιλά κρέας. Έ ν α  μοσχάρι πού ά- 
ναπτύσσεται φυσικά θά χρειαστεί 
γ ιά  τό  ίδ ιο πάχος περίπου τρ ιάν
τα  μέρες περισσότερο μέ περίπου 
δ ιπλάσ ιο  κόστος. Ή  διαφορετικά: 
ή φυσική πάχυνση σημαίνει ότι ό 
παραγωγός χάνει 10 μέ 15 κιλά 
καθαρό κρέας σέ κάθε μοσχάρι καί 
έχει ζημιά, σύμφωνα μέ υπολογι
σμούς πού έχουν γ ίνει στή Γαλ
λία, γύρω σ τ ις  3 .000 δραχμές τό  
ζώο. Ή  φυσική πάχυνση είνα ι ζη
μιογόνα καί δέν μπορεί νά έπ ι- 
ζήσει, όταν στήν αγορά προσΦέ- 
ρονται τά  σημαντικά π ιό  φτηνά 
«καλλιεργημένα» κρέατα. Σημειώ 
νουμε ότι τό  τεγνητά αναπτυσσό
μενο μοσχάρι ζεί όρθιο σέ σκοτει
νούς θαλάμους σέ χώρο πού μό
λις μπορεί νά κινηθεί καί τρέφε
ται δύο Φορές τήν ήμέρα μέ βιο
μηχανικά παραγόμενες ζωοτροφές. 
Ό  άνταγωνισμός, λοιπόν, προω
θεί τούς Επικίνδυνους γ ιά  τόν κα
ταναλωτή πειραματισμούς. Σ έ  μ ιά  
οικονομία όπου ή τεχνολογική ά- 
νάπτυξη παρέχει συνεχώς νέες δυ
νατότητες παραγωγής, ό άγώνας 
γ ιά  τά μεγαλύτερο κέρδος σπρώ
χνει πρός τήν άδιαφορία γ ιά  τά  
ουμφέροντα τού κ α τ α ν α λ ω τ ή ,  
πρός τήν εκμετάλλευσή του. 'Ο  
άνταγωνισμός έπιβραβεύει κατά 
κανόνα τόν π ιό  άδίστακτο.

Ε ξ ίσ ο υ  σημαντικά μοχλό γ ιά  
τόν πολλαπλασιασμό τών άδιεξό- 
δων άποτελεί ή κρατική πολιτική. 
Τό  καπιταλιστικό κράτος δρά κά
τω άπό τ ις  π ιέσ ε ις  τών διάφορων 
ομάδων συμφερόντων καί τήν ά- 
νάγκη νά έπεκτείνει τ ις  δυνατότη
τες άποδοτικής άξιοποίησης τών 
κεφαλαίων. Τό  άποτέλεσμα είναι 
ό τ ι σειρά άπό μέτρα διαδέχονται 
τό  ένα τό  άλλο άναρχα, γ ια τ ί συμ
φέρουν τή μ ιά  ή τήν άλλη ομάδα. 
Ή  άνησυχία τού κοινού γ ιά  τή 
χρήση ξένων ούσιών σ τ ις  τροφές 
δέν έμπόδισε τό  Υ π ουργε ίο  Γεωρ
γ ία ς  νά έπιτρέψει τή χρήση δ ιά 
φορων «αύξητικών» στούς κτηνο- 
τρόφους, όπως καί νά πε ιρα μα τι
στεί μέ τήν «άποπρασίνιση» τών 
Εσπεριδοειδών ώστε νά διατίθεντα ι 
πρώιμα σήν άγορά. Τ ά  συμφέρον
τ α  τών παραγωγών κρέατος, τών 
εισαγωγέων ζωοτροφών, τών καλ
λιεργητών καί έξαγωγέων έσπερι-

δοειδών άποδείχτηκαν πολύ π ιό  
σημαντικά  άπό τ ις  έπ ιθυμίες τών 
καταναλωτών. Τό μέγεθος τού πα
ράλογου τής κρατικής πολιτικής 
δείχνει καί πάλι τό  παρόιδειγμα 
τών μοσχαριών στή Γαλλία. Ή  έ- 
π ιδότηση τής συγκέντρωσης γά 
λατος γ ιά  τήν παραγωγή γάλα 
σκόνης είχε ώς άποτέλεσμα οί 
παραγωγοί μοσχαριών νά παραδ ί
νουν τό  γάλα τών μητέρων άγε- 
λάδων γ ιά  νά μετατραπεί σέ σκό
νη καί νά τό  άγορόζουν μετά σέ 
σκόνη, ώστε νά θρέφουν τά  μο
σχάρ ια  πού στερήθηκαν τό  μητρι
κό γάλα.

Τό  οικονομικό σύστημα προβλέ
πει, βέβαια, δικλείδες άσφαλείας 
γ ιά  νά προστατευτούν ο ί κατανα
λωτές. Ή  κύρια δικλείδα, σύμφωνα

Γ
"— Τού ..
ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

καθηγητή τής Παντείου

μέ τή φιλελεύθερη οικονομική θεω
ρ ία  είνα ι ή Ελευθερία τού κατα
ναλωτή νά έπ ιλέγει τό  προϊόν πού 
έπιθυμεί. Ό  καταναλωτής θά άν- 
ταμείψει, άγοράζοντας Ελεύθερα, 
έκείνους τούς παραγωγούς πού 
συμμορφώνοται σ τ ις  έπ ιθυμίες 
του. Ή  έλευθερία τής έπ ιλ ιγής έ
χει, όμως, πρό πολλον πάψει νά 
υπάρχει. Θ ά άναφέρουμε μερικά 
ένδεικτικό παραδείγματα.

Ή  εξέλιξη τής τεχνικής έπέ- 
στρεψε στούς παραγωγούς τή 
μείωση τής διαφάνειας τού Εμπο
ρεύματος. Σ τ ό  Εμπόρευμα^ δίνετα ι 
διαφορετική Εμφάνιση άπό Εκείνη 
πού έχει καί πού Επιτρέπει στόν 
όιγοραστή νά κρίνει τήν πο ιό τητά  
του. Καφές, πού έχει χάσει κάθε 
άρωμα, ραντίζεται^ μέ αρώματα ώ
στε νά μυρίζει φρέσκος. ’Ο  παρα
γωγός πωλεί τό  ίδ ιο  προϊόν μέ 
γνωστά σήμα καί χωρίς σήμα, τό  
ίδ ιο  προϊόν σέ διαφορετικές τ ιμ έ ς  
καί διαφορετική συσκευασία ώστε 
νά προκαλέσει τό  ενδιαφέρον^ πε
ρισσοτέρων εισοδηματικών ομά
δων. Ό  παραγωγός διαθέτει τό  
προϊόν μέ τή βοήθεια διαφορετι
κών Εμπορικών οίκων, πού τό  που
λούν μέ διαφορετικές μάρκες. Ε ί 
ναι γνωστό ότι πολλά γερμανικά 
ψυγεία προέρχονται άπό τό  ίδ ιο 
Εργοστάσιο καί διαφέρουν μόνο 
ώς πρός τήν ονομασία. Ό  παρα
γωγός διαφοροποιεί τό  προϊόν του 
μέ ιδιότητες, πού δέν άνταποκρϊ- 
νονται σέ καμιά  άπολύτως άνά- 
γκη. Σ τήν  οδοντόκρεμα X  π ρ οσ τί
θεται ή χωρίς σημα σ ία  ούσ ία Α  
μόνο καί μόνο γ ιά  νά δικαολογη- 
θεί ή έντονη διαφήμιση. Τέλος ή 
διαφήμιση στρέφει τόν καταναλω
τή άπό τά  ούσιώδη σ τό  Επουσιώ
δη. Ό  καταναλωτής καθοδηγούμε
νος οπτό τή διαφήμιση προσέχει 
τήν Εξωτερική Εμφάνιση τού προϊ
όντος καί όχι τή χρησιμότητα καί 
τ ις  φυσικές ίδ ιότητές του. Α γ ο 
ράζει τό σαπούνι Α  όχι γ ια τ ί ε ί
ναι π ιό  αποτελεσματικό αλλά γ ια 
τ ί  είνα ι τό  σαπούνι τών αστέρων 
καί τού Εξασφαλίζει τά  β ιώματα 
πού έχουν οί άστέρες, όταν πλέ- 
νωνται.

Ο ί προσπάθειες αύτές παρα- 
πλάνησης τού κοινού άντιμετω πϊ- 
ζονται κατά τούς θεωρητικούς τής 
φιλελεύθερης ο ικονομίας μέ περισ
σότερη πληροφόρηση. Ό  πληροφο- 
ρημένος καταναλωτής είνα ι πάν
τα  σέ θέση νά παίρνει σωστές ά- 
ποφάσεις. Ή  πληροφόρηση ξέν ά
ποτελεί όμως πάντα λύση. Ό π ο ι 
ος θέλει νά Επισκευάσει τό  αυτο
κίνητό του δέν πρόκειται νά έπ ι-

σκεφθεί τά  είκοσι περίπου ειδ ι
κευμένα συνεργεία πού θά υπάρ
χουν στό  λ ε κ α ν ο π έ δ ι ο  γ ιά  
νά πληροφορηθεί τ ις  τ ιμ έ ς  καί 
τρύς όρους τής Επισκευής. Κ α ί 
άν ακόμη μάθει τ ί  κοστίζει σέ 
κάθε συνεργείο ή ώρα Εργασίας 
καί τ ί  χρόνος ά π α ιτε ίτα ι γ ιά  τήν 
Επιδιόρθωση κάθε βλάβης, δέν θά 
είνα ι κατά κανόνα σέ θέση νά 
ξέρει, τ ί  θά τού κοστίσει ή Επι
σκευή, γ ια τ ί δέν θά ξέρει, πο ιά  
είνα ι ή βλάβη τού αυτοκινήτου 
του καί πο ιά  ή πο ιότητα  τής Ερ
γα σ ία ς  πού προσφέρει τό κάθε 
συνεργείο. Έ ρευνες στή Κολωνία 
άπέδειξαν ότι γ ιά  τήν ίδ ια  Ερ
γ α σ ία  μόνωσης τού δαπέδου τού 
αυτοκινήτου τά  συνεργεία τής πό
λης χρέωναν διαφορετική τ ιμή  σ τά  
ύλικά καί στό  χρόνο Εργασίας σέ 
τρόπο ώστε ή Επιδιόρθωση νά 
κοστίζει διαφορετικά σέ κάθε συ
νεργείο.

Ό  καταναλωτής άντιμέτω πος 
μ’ αύτές τ ις  δυσκολίες ή θά έμ- 
π ιστευθεί τούς ισχυρισμούς τών 
παραγωγών ή θά ακολουθήσει κα
νόνες συμπεριφοράς πού θεωρούν
τα ι γενικά ορθοί, όπως τό  π ιό  
ακριβό είνα ι συνήθως καλύτερο ή 
τό  σουπερμάρκετ πωλεί φτηνότε
ρα άπό τό  μικρό κατάστημα. Ή  
αποδοτικότερη προμήθεια δέν 
προκύπτει γ ιΤ αυτόν άπό τή σύ
γκριση όλων τών προσφορών. Ή  
άπόφασή του νά άγοράσει παίρνε- 
τα ι όταν σχημα τίσε ι την πεποίθη
σ ή  ότι κατανάλωσε άρκετό χρόνο 
γ ιά  τήν πληροφόρησή του καί ότι 
μπορεί νά θεωρήσει τόν Εαυτό του 
ικανοποιημένο μέ μ ιά  άπό τ ις  
προσφερόμενες λύσεις. Ό  κατα
ναλωτής δέν Ενεργεί προγραμμα
τ ισμένα  λύσεις. Ό  καταναλωτής 
δέν Ενεργεί προγραμματισμένα 
καί δρά κάτω άπό τήν Επήρεια 
τών Εντυπώσεων, τ ις  όποιες δη
μιουργούν οί παραγωγοί. Ε ίνα ι 
απροστάτευτος άπέναντι σέ συ
στηματική καί σκόπ ιμη προσπά
θεια Εκμετάλλευσής του.

’Η  νομοθεσία έχει προβλέψει 
σειρά  άπό ρυθμίσεις, όπως είνα ι 
ο ί άγορανομικές δ ιατάξεις, γ ιά  
νόι περιορ ίσει τήν εκμετάλλευση. 
Τό  δ ίκαιο προστασ ία ς τού κατα
ναλωτή έχει όμως τον χαρακτήρα 
Εμπειρικής καί όχι συστηματικής 
αντίδρασης είνα ι άντίδραση πού 
Επέρχεται σέ χρόνο μεταγενέστε
ρο τής συμπεριφοράς^ τού παρα
γωγού. Τό δίκαιο τού καταναλω
τή είνα ι δ ίκαιο άμυνας. Σκοπός 
του είνα ι νά δώσει λύσεις γ ιά  τό  
μέλλον. Δέν προλαμβάνει τ ις  ζη
μ ιές ‘πού όμως θά είχαν άποφευ- 
χθεί, άν τ ά  συμφέροντα τού κατα
ναλωτή άποτελούσσν καί κατά τή 
διάρκεια τής παραγωγής καθορι
σ τικό  παράγοντα. Ό  παραγωγός 
σήμερα είνα ι Ελεύθερος Εκτός άν 
περ ιορ ίζετα ι άπό τελείως συγκε
κριμένους νόμους. Ο ί προστατευ
τ ικές δ ια τάξεις  δέν άποτελούν κα
τευθυντήριες γραμμές θετικής συ
μπεριφοράς. Ε ίν α ι κανόνες πού 
ορίζουν μόνο τ ί πρέπει νά άπο- 
φευχθεϊ. Κ α ι  Επειδή ή τεχνική Ε
ξέλιξη αύξάνει συνεχώς τ ις  δυνα
τότητες παραπλάνηρης καί Εξα
πάτησης, οί ίσχύουσες ρυθμίσεις 
τΰέχουν πάντα  π ίσω  άπό τά  γεγο
νότα.

Μακροπρόθεσμα χρειάζεται μ ιά  
άλλη οργάνωση τής παραγωγικής 
διαδικασ ίας, πού θά δίνει στούς 
άμεσα Ενδιαφερομένους, τούς κα
ταναλωτές, άποφαστική γνώμη 
γ ιά  τό  τ ί  καί πώς θά παράγετα ι. 
Βραχυπρόθεσμα πρέπει νά άντιμε- 
τωπισθούν οί άσννείδητοι παρα- 
γωγοί_ μέ μέτρα πού θά είναι έξ 
ίσου (αποτελεσματικά άντικ ίνητρα 
μέ τά  κίνητρα πού τούς παρέχει 
τό  σύστημα.

Θ ά δώσουμε δύο παραδείγματα.

Τ ό  κέρδος άπό τήν παραπλά- 
νηση πρέπει νά μηδενιστεί καί ή 
παραπλάνηση ν ' άποτελεί πηγή 
ζημίας. Έ σ τω  ότι ένας Επιχειρη
μα τ ία ς  διαθέτει στήν άγορά κρέ
μες δέρματος μέ όιλλοιωμένες πρώ
τες ύλες ή λιποβαρείς στή συ
σκευασία καί κερδίζει έτσ ι άπό 
κάθε κουτί 1 δρχ. Ό  Επιχειρημα
τ ία ς  αύτός δέ διατρέχει τόν κίν
δυνο δ ικαστικής δίωξης. Κανείς 
καταναλωτής δέν πρόκειται νά 
προσφύγει σ τά  δικαστήρια γ ιά  
ν’ άπα ιτήσει τήν όπτοκατάσταση 
τής ζημ ιάς τού ύψους 1 δοχ. Ο ί 
’Αρχές είνα ι άπίθανο νά άντιλη- 
Φτούν τή νοθεία καί άν τήν άντι- 
ληφτούν ή χρηματική ποινή. Εφό
σον Επιβληθεί, θά είναι Ελάχιστη. 
Ό  Επ ιχε ιρηματίας πού θά διαθέ
σει, όμως, σ ' ένα χρόνο 100.000 
κουτιά θά κερδίσει 100.000 δοχ. 
Ή  νοθεία άποδίδει. Τ ά  ποάνμα- 
τα  θά ήταν διαφορετικά Εάν υπήρ
χε μ ιά  ρύθμιση πού θά έπέτοεπε 
σ ' έναν οργανισμό νά έναγάγει 
τόν Επ ιχε ιρηματία  γ ιά  λογαοια- 
σμό  όλων τών άγοοαστών καί νσ 
τού ζητήσει τόσο τήν άπόδοση τού 
συνόλου τού άθέμιτου κέρδους του 
όσο καί τήν καταβολή Ενός πρόσ
θετου ποσού ίσου π.χ. μέ τό  δι
πλάσ ιο  τής άποζημίωσης. Ή  συ
νολική άποζημίωση θά άποτελούσε 
στήν περίπτωση αύτή ένα τόσο 
α ισθητό βάρος ώστε δ Επιχειρη
μα τία ς θά σκεπτόταν πολύ προ
τού προβεί στή νοθεία.

Ό  νόμος δέ θέτει σήμερα σχε
δόν κανέναν πεοιορ ισμό στήν Ε
λευθερία τού Επ ιχε ιρηματία  νά 
προβάλλει όποιονδήποτε ισχυρι
σμό θέλει στή διαφήμιση καί νά με
τέρχεται όποιοδήποτε δ ιαφ ημιστι
κό μέσο κρίνει σκόπιμο. Ή  έλλει
ψη οποιοσδήποτε Επίπτω σης άπο
τελεί ισχυρό κίνητρο γ ιά  τόν άνα- 
λίνωτο έπηρεασμό τού καταναλω
τή. Σήμερα στήν Ε λ λ ά δ α  ύπερβο
λικές καί άπ»τηλές διαφημίσεις 
μπορούν ν ' άπαγοοευτούν άπό τά 
δ ικαστήρια μόνο έάν κάποιος Επι
χε ιρηματίας, πού θεωρεί ότι οι 
δ ιαφ ημίσεις τού άντιπάλου του 
τόν βλάπτουν, προσφύγει σ τά  δι
καστήρια καί ζητήσει τήν άπανό- 
ρέυσή τους. Ο ί  Επιχειρηματίες 
δέν έχουν, όμως, κανένα λόγο νά 
ζητήσουν άπό άλλους Επιχειρημα
τ ίε ς  τήν όιπαγόρευση ορισμένης 
μορφής διαφήμισης, πού μπορούν 
ο ι ίδ ιο ι νά Εφαρμόσουν μέ Επιτυ
χία. Παράδειγμα τά  δώρα τών ά- 
πορουπαντικών. Έ γ ιν α ν  κάποια Ε
ποχή κανόνας στήν Έ λΧάδ α  π α ο '- 
δλο πού οδήγησαν στήν ούσ ιαστι- 
κή μείωση τής ποσότητας τού πω- 
λούμενου απορρυπαντικού, δηλαδή 
στήν έξαπόττηση τών καταναλω
τών, γ ια τ ί ο ί περισσότεροι παρα
γωγοί άσπάστηκαν τόν τοόπο αύ- 
τό  τή ς διαφήμισης. Ό  Επιχειρη
μα τία ς  θά άπέδιδε ιδ ια ίτερη ποο- 
σοχή στή διαφήμισή του άν υπήρ
χε δημόσιος οργανισμός πού: α )  
Πληροφορούσε τό  κοινά μέ άντι- 
διαφήμιση γ ιά  ψευδείς καί άπα- 
τηλούς ισχυρισμούς, ότι π.χ. ή ά- 
ποκαλούμενη νέα μπύρα μέ σφρα
γ ίδ α  τής Ε Ο Κ  δέν είνα ι παρά ή 
συνηθισμένη μπύρα καί δέν έχει 
καμ ιά  σχέση μέ τήν Ε Ο Κ .  3 )  'Υ 
ποχρέωνε τ ΐ ς  Επιχειρήσεις σέ πε
ρίπτωση άναληθούς ισχυρισμού νά 
δαπανούν τό  ίδ ιο  ποσό πού κόστι
σε ή διαφήμιση γ ιά  τήν άποκατόι- 
σταση τής άληθείας, ύποχρέωνε 
π.χ. τήν Επιχείρηση πού ισχυρ ί
στηκε ότι τό  άπορρυπαντικό μέ 
τά  ένζυμα καθαρίζει καλύτερα, νά 
ανακοινώσει μέ τόν ίδ ιο τρόπο ότι 
τά  ένζυμα δέν Επηρεάζουν τή δια
δ ικασ ία  καθαρισμού, γ )  Ζητούσε 
τήν καταβολή χρηματικών ποινών. 
Εφόσον τά  διαφημιζόμενα προϊόν
τα  δέν έχουν τ ις  συγκεκριμένες 
ιδ ιότητες πού διαφημίζονται, π.χ. 
ηόδοντόκρεμα Α  δέν πεοιέχει κάν 
τήν ούσ ία Α  πού παρουσιάζετα ι 
ώς νέο Επίτευγμα τής τεχνικής.

Τ ά  δύο αύτά παραδείγματα δεί
χνουν ότι είνα ι άναγκαΐα ή δη
μιουργία μέ κρατική υποστήριξη 
Ενός αύτοδιαχειριζόμενου καί αύ- 
τόνομου 'Ο ργαν ισμού  Προστασ ίας 
Καταναλωτών. *0  'Ο ργαν ισ μός  
αύτός θά άποτελούσε ένα άντίβα- 
ρο στή μονόπλευρη σήμερα Εξου
σ ία  τών παραγωγών καί θά Επι
δίωκε ώστε οί σημαντικές γ ιά  τό 
κοινωνικό σύνολο άποφάσεις νά 
πα ίρνοντα ι άφού σταθμιστούν καί 
ι ά  δεδομένα πού είνα ι άπό κοινω
νική πλευρά σημαντικά.



*Η προστασία του καταναλωτή 
η ό πίθος των Δαναΐδων

Δεκάδες φορείς προστατεύουν χωρίς αποτέλεσμα 
τούς απροστάτευτους καταναλωτές διαπίστωνε έρευνα του 
’'Βήματος” την περασμένη Κυριακή καί συνιστοϋσε νέα 
μέτρα γιά τήν εξασφάλιση τής ποιότητας τής ζωής του λαού.
*Η προστασία του καταναλωτή στή χώρα μας μοιάΓει κάτω α
πό τίς σημερινές συνθήκες μέ πίθο Δαναΐδων. Οί νόμοι, οί 
προσπάθειες πληροφόρησης του κοινού, οί έλεγχοι καί οί 
ποινές δέ φέρνουν αποτέλεσμα. Παρ’όλες τίς προσπάθειες 
τό σκάνδαλο μέ τά κολοβακτηρίδια στά νερά διαδέχεται τό 
σκάνδαλο μέ τά ακάθαρτα παγωτά, μέχρις ότου απορροφήσουν 
τήν προσοχή μας οί ορμόνες καί τά φυτοφάρμακα. Στήν πορεία 
αυτή ή νοθεία καί ή αισχροκέρδεια αποτελούν σταθερή υπό
κρουση. Γιατί ;

Κύριος μοχλός τού φαύλου κύκλου είναι τό κέρδος. '0 
κάθε παραγωγός καταφεύγει στά μέσα πού του προσφέρει ή 
σύγχρονη τεχνολογία όταν μ ’αύτόν τόν τρόπο μειώνει τίς δα
πάνες του καί αυξάνει τήν απόδοση του κεφαλαίου του. Τά 
μοσχάρια μέ τίς ορμόνες αποτελούν χτυπητό παράδειγμα. "Ενα 
μοσχάρι 15 ήμερων φτάνει μέ τή βοήθεια όρμονών, αναβολικών 
καί αντιβιοτικών σέ 100 μέρες τό πάχος πού αποδίδει 110 
κιλά κρέας. 'Ενα μοσχάρι πού αναπτύσσεται φυσικά θά 
χρειαστεί γιά τό ίδιος πάχος περίπου τριάντα μέρες περισ
σότερο μέ περίπου διπλάσιο κόστος. *11 διαφορετικά : ή φυσι
κή πάχυνση σημαίνει ότι ό παραγωγός χάνει 1C μέ 15 κιλά 
καθαρό κρέας σέ κάθε μοσχάρι σέ σχέση μέ τό αποτέλεσμα 
πού θά πετύχαινε μέ τεχνητή πάχυνση καί έχει ζημιά, σύμφω
να μέ υπολογισμούς πού έχουν γίνει στή Γαλλία γύρω στίς 
3.000 δραχμές τό Γώο. Η φυσική πάχυνση είναι ζημιογόνα 
καί δεν μπορεί νά έπιΓήσει, όταν στήν αγορά προσφέρονται 
τά σημαντικά πιό φτηνά "καλλιεργημένα" κρέατα. Σημειώνουμε 
ότι τό τεχνητά αναπτυσσόμενο μοσχάρι Γεΐ όρθιο σέ σκοτει-



-νούς θαλάμους σέ χώρο πού μόλις μπορεί νά κινηθεί καί 
τρέφεται δύο φορές την ημέρα μέ βιομηχανικά παραγόμενες 
ζωοτροφές. '0 ανταγωνισμός, λοιπόν, προωθεί τούς επι
κίνδυνους γιά τόν καταναλωτή πειραματισμούς. Σέ μιά οικο
νομία δπου ή τεχνολογική ανάπτυξη παρέχει συνεχώς νέες 
δυνατότητες παραγοητής, ό αγώνας γιά τό μεγαλύτερο κέρδος 
σπρώχνει πρός τήν αδιαφορία γιά τά συμφέροντα του κατανα
λωτή, πρός τήν εκμετάλλευσή του. '0 ανταγωνισμός επιβρα
βεύει κατά κανόνα τόν πιό αδίστακτο.

Εξίσου σημαντικό μοχλό γιά τόν πολλαπλασιασμό των 
αδιεξόδων αποτελεί ή κρατική πολιτική. Τό καπιταλιστικό 
κράτος δρά κάτω από τίς πιέσεις των διαφόρων ομάδων συμφε
ρόντων καί τήν ανάγκη νά επεκτείνει τίς δυνατότητες αποδο
τικής αξιοποίησης των κεφαλαίων. Τό αποτέλεσμα είναι δτι 
σειρά άπό μέτρα διαδέχονται τό ένα τό άλλο άναρχα, γιατί 
συμφέρουν τή μιά η τήν άλλη ομάδα. Η ανησυχία του κοινού 
γιά τή χρήση ξένων ούσιών στις τροφές δέν εμπόδισε τό *Υ- 
ππουργειο Γεωργίας νά έπιτρέψει τή χρήση διαφόρων "αύξητι- 
κών" στούς κτηνοτρόφους, δπως καί νά πειραματιστεί μέ τήν 
"άποπρασίνιση" των έπσεριδοειδών ώστε νά διατίθενται 
πρώιμα στήν αγορά. Τά συμφέροντα των παραγωγών κρέατος, 
των εισαγωγέων ζωοτροφών, των καλλιεργητών καί έξαγωγέων 
έσπεριδοειδών άποδείχτηκαν πολύ πιό σημαντικά άπό τίς έπι- 
θυμίες των καταναλωτών. Τό μέγεθος του παράλογου τής κρα
τικής πολιτικής δείχνει καί πάλι τό παράδειγμα τών μοσχα- 
ριών στή Γαλλία. II επιδότηση τής συγκέντρωσης γάλτος γιά 
τήν παραγωγή γάλα σκόνης είχε ώς αποτέλεσμα οί παραγωγοί 
μοσχαριών νά παραδίδουν τό γάλα τών μητέρων αγελάδων γιά 
νά μετατραπεΐ σέ σκόνη καί νά τό αγοράζουν μετά, σέ σκόνη 
ώστε νά θρέφουν τά μοσχάρια πού στερήθηκαν τό μητρικό γάλα.

Τό οικονομικό σύστημα προβλέπει, βέβαια, δικλείδες 
άσφαλείας γιά νά προστατευθοϋν οί καταναλωτές.

Σύμφωνα μέ τή φιλελεύθερη οικονομική θεωρία αποφα
σιστικό χαρακτηριστικό τής οικονομίας τής άγορας είναι ή 
κατεύθυνση τής οικονομικής δραστηριότητας άπό τόν κατανα
λωτή. Μιά πού στήν αγορά μπορούν νά έπιζήσουν μόνο έ-



-κείνες οί επιχειρήσεις των όποιων τά προϊόντα άντα- 
ποκρίνονται στη Γήτηση, οί παραγωγοί προσαρμόΓουν την 
προσφορά τους πρός τίς έπιθυμίες των καταναλωτών. Με 
τόν τρόπο αυτό οί καθημίρίνες αποφάσεις τής ανοργάνωτης 
μάΓας των καταναλωτών, πού δεν έχουν κάν την πρόθεση 
νά επηρεάσουν την παραγωγή, είναι καθοριστικές γιά τίς 
έπιδιώξεις των έπιχαρηματιών. '0 ανταγωνισμός έγγυαται 
τήν κάλυψη των αναγκών καί τήν ποιότητα των προσφερομέ- 
νων αγαθών. 0 καταναλωτής είναι γιά τούτο "ήγεμών" 
τής οικονομίας". 'Η ηγεμονική του θέση καί ή ελευθερία 
του νά επιλέγει εκείνο πού επιθυμεί (ελευθερία τής κατα
νάλωσης) αποτελούν βασικούς ορούς τού οικονομικού συστή
ματος. Μεταξύ των επιχειρηματιών καί των καταναλωτών 
δέν υπάρχει αντίθεση. Οί επιχειρηματίες παραγωγοί ε
νεργούν ώς "εκπρόσωποι τού συμφέροντος των καταναλωτών", 
ώς "υπηρέτες των πελατών τους. 'Η θεωρία αυτή πάσχει

'Η υπόθεση ότι ό ανταγωνισμός έγγυαται τήν καλύ
τερη δυνατή προσφορά δέν αληθεύει παρά μερικά. ‘Η ολί
γο τωλιακή οργάνωση τής οικονομίας καί ή μεταβολή στούς 
όρους διάθεσης των προϊόντων έχουν αλλάζει σέ πολλούς 
τομείς τόν τρόπο λειτουργίας τού ανταγωνισμού. Οί επι
χειρήσεις έπιδιώκουν τήν αύξηση τού κέρδους τούς μέ 
εντατικότερη εκμετάλλευση των αγοραστών. ΣυνεργάΓονται 
καί δέν ανταγωνίζονται σ'αύτό τό σημείο. Κοινά χαρακτη
ριστικά τής δραστηριότητάς τους είναι ή διαφήμιση, ή α
ξιοποίηση τής σύγχρονης τεχνολογίας στήν παραγωγή, ή 
συστηματική όργάνωση τής εμπορίας των προϊόντων.

Στόν ανταγωνισμό επικρατεί εκείνος πού πραγματο
ποιεί τά μεγαλύτερα κέρδη. '0 παραγωγός προϊόντος θά 
προσέξει τά συμφέροντα τών καταναλωτών μόνον έφ’οσον έ- 
ξασφαλίΓει μ ’αύτόν τόν τρόπον μεγαλύτερο κέρδος, καί θ’ 
αγνοήσει τίς έπιθυμίες τους όταν συνεπάγονται μειωμένα 
κέρδη.

*0 καταναλωτής δέν έχει σήμερα στήν αγορά τήν α
πόλυτη έκείνη ελευθερία από τήν οποία ξεκίνα τό θεωρητι
κό σχήμα. Τά παραδείγματα είναι πολλά. ‘Η έξέλιξη τής 
τεχνικής έπέτρεψε στούς παραγωγούς τή μείωση τού βαθμού



τής διαφάνειας του εμπορεύματος. Τδ προϊόν διαμορφώ
νεται σε τρόπο, ώστε νά προδίδει τό δυνατόν λιγώτερο τίς 
ιδιότητες του. Στό εμπόρευμα δίνεται διαφορετική εμφάνι
ση από εκείνη πού έχει καί πού επιτρέπει στόν αγοραστή 
νά κρίνει τήν ποιότητα του. Καφές, πού έχει χάσει κάθε 
άρωμα ραντίζεται με αρώματα, ειδικά άλατα προστίθενται
στά κρέατα γιά νά φαίνωνται κόκκινα ή νά μή διακρίνεται 
με γυμνό μάτι τό λίπος.

'II αγορά έχει πάψει νά είναι διαφανής λόγω τής 
τεχνητής διαφοροποίησης των προϊόντων. 'Η προκαλουμένη 
ποικιλία τής προσςοορας καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τή 
συγκέντρωση των αποφασιστικών στοιχείων γιά τήν επιλογή 
καί σύγκριση των διαφόρων προϊόντων. '0 παραγωγός πωλεΐ 
τό ίδιο προϊόν μέ γνωστό σήμα καί χωρίς σήμα, τό ίδιο 
προϊόν σέ διαφορετικές τιμές καί διαφορετική συσκευασία, 
ώστε νά προκαλέσει τό ενδιαφέρον όλων των εισοδηματικών 
τάξεων. '0 παραγωγός διαθέτει τό προϊόν μέ τή βοήθεια 
διαφορετικών εμπορικών οίκων, πού τό πουλούν μέ διαφορε
τικές μάρκες. Είναι γνωστό ότι πολλά γερμανικά ψυγεία, 
προέρχονται από τό ίδιο έργοστάσιο καί διαφέρουν μόνο ως 
πρός τήν ονομασία. '0 παραγωγός διαφοροποιεί τό προϊόν 
του μέ ιδιότητες, πού δέν άνταποκρίνονται σέ καμμιά απο
λύτως ανάγκη. Στήν όδοντόκρεμα X προστίθεται ή ούσία Α' 
μόνο καί μόνο γιά νά δικαιολογηθεί έντονη διαφήμιση.

'II ικανότητα του καταναλωτή νά κρίνει καί νά 
έκτιμά τήν προσφορά έχει μειωθεί σημαντικά. Στά καταστή
ματα αυτοεξυπηρέτησης, ή εσωτερική διακόσμηση, ή τοποθέ
τηση τών εμπορευμάτων στά ράφια, οι συσκευασίες, οΐ ει
δικές εκπτώσεις επιδιώκουν νά καθοδηγήσουν τήν αγορά τών 
προϊόντων, νά παρασύρουν τόν αγοραστή νά προμηθευτεί 
προϊόντα περισσότερα καί διαφορετικά άπ’ο,τι είχε αρχι
κά σκοπό. Ό  εκπαιδευμένος πωλητής πρέπει νά είναι σέ 
θέση νά παρακινήσει τόν αγοραστή νά αγοράσει όταν δέν 
έσκόπευε κάν νά αγοράσει ή νά αγοράσει τρρισσότερο ή κά
τι άκριβώτερο άπ’ότι ήθελε.

Οί επιχειρηματίες εκμεταλλεύονται τίς δυνατότητες



πού τούς παρέχει τό νομικό σύστημα γιά νά εξασφαλίσουν 
νομική ρύθμιση, στην οποία ή δίκιά τους ευθύνη είναι κα
τά τό δυνατόν περιορισμένη καί όλοι οΐ κίνδυνοι βαρύνουν 
τόν καταναλωτή. Οι έντυπες συμβάσεις, τίς όποιες καταρτί
ζουν οΐ επιχειρήσεις καί πού υποχρεώνεται νά υπογράφει 
ό συμβαλλόμενος με αυτές, αποτελούν τό πλέον γνωστό πα
ράδειγμα γιά τήν αντικατάσταση των διατάξεων του νόμου άπό 
μιά συμβατική νομική ρύθμιση, πού έξασφαλίζει μονόπλευρα 
τά συμφέροντα του κεφαλαιούχου.

*11 πώληση του τυποποιημένου έμπορεύματος μαζικής 
κατάναλωσης πραγματοποιείται σήμερα κυρίως μέ τή βοήθεια 
τής έξωτερικής εμφάνισής του καί δχι τής χρησιμότητας του 
γιά τόν αγοραστή. Οί φυσικές ιδιότητες του προϊόντος, έ
χουν πολύ λιγώτερη σημασία γιά τή διάθεσή του άπό τήν έντύ 
πωση πού προκαλει. 'Η διαφήμιση "αύτονομει" τήν εικόνα 
του προϊόντος. Δέν προσφέρεταί π,χ. σαπούνι ορισμένης 
ποιότητας, αλλά ορισμένο βίωμα, τό σαπούνι των αστέρων, 
τό βίωμα πού έχουν οΐ αστέρες όταν πλένονται. Τούς παρα
γωγούς απορρυπαντικών δέν ένδιαφέρει ή ταυτότητα τής ποιό
τητας των προϊόντων αλλά τό έάν θά καταφέρουν ή εικόνα 
-γιά νά χρησιμοποιήσουμε τό λεξιλόγιο των διαφημίσεων- 
του λευκοϋ γίγαντα νά εντυπωσιάσει περισσότερο τό κοινό 
άπό τήν του γαλάΓιου στροβίλου. "'Οταν όμως άποκτα κυρίαρχη 
σημασία ή εντύπωση τότε ισχυροποιείται ή τάση ή διαφήμι
ση νά όπόσχεται όλο καί περισσότερο καί τά εμπορεύματα νά 
άνταποκρίνωνται όλο καί λιγώτερο στίς υποσχέσεις. Είναι 
π.χ. πιά γνωστό, ότι τά ένζυμα δέν αυξάνουν τήν ικανότητα 
καθαρισμού των απορρυπαντικών, ότι επομένως ή όλη διαφή
μιση γύρω άπό τό βιολογικό καθαρισμό δέν ήταν άληθινή. 'Α
πό τή στιγμή πού οΐ παραγωγοί θέτουν τό έρώτημα, τί μπο
ρεί νά πουληθεί καλύτερα, τότε άναπότρεπτα κάνουν τό επό
μενο βήμα, έκμεταλλεύονται ένστικτα, φόβους, έπιθυμίες γιά 
νά πουλήσουν, 'Επειδή τό κοινό φοβάται τά κρυολογήματα 
διαφημίΓουν ζαχαρωτά μέ τόν ισχυρισμό, ότι έχουν βιταμίνη 
0. 'Επειδή τό κοινό νομίζει, οτι τό λεμόνι, συντελεί στήν 
υγεία χρωματίζουν ορισμένα προϊόντα κίτρινα καί προσθέτουν 
αρωμα λεμονιού. ‘Η σχέση πρός τίς άνάγκες πού υποδηλώνει



τό εμπόρευμα, δεν άνταποκρίνεται πιά στην πραγματικότη
τα. *Η διαφήμιση δημιουργεί ένα τεχνητό περιβάλλον.

Γιά νά αντιμετωπίσουν τις συνέπειες πού περιγρά- 
ψαμε οΐ θεωρητικοί του φιλελεύθερου οικονομικού συστήμα
τος θεωρουν αναγκαία τήν συνεχή πληροφόρηση τού καταναλω
τή πάνω στίς συνθήκες πού έπικρατούν στήν αγορά. ‘0 κατα
ναλωτής θά προστατευτεί, εάν έφαρμοσθεΐ καί στήν πράξη τό 
θεωρητικό μοντέλο πού ζητά 6 αγοραστής νά είναι κατατοπισμέ
νος πάνω στά προσφερόμενα αγαθά, τίς ιδιότητες τους τήν 
ποιότητά τους, τίς τιμές. Μόνον έτσι θά παίρνει τήν απόφα
ση πού του εξασφαλίζει τήν αποδοτικότερη προμήθεια (καλύ
τερη σχέση ποιότητας-τιμής).

Τό μοντέλο τής πληροφόρησης ξεκινά από τέσσερις 
προϋποθέσεις. Πιστεύει ότι :(1) ό καταναλωτής γνωρίζει 
τίς ανάγκες του, μπορεί νά τίς ιεραρχήσει καί νά τίς 
έκφράσει μέ ακρίβεια. (2) Γνωρίζει, ότι ή προσφορά παρου
σιάζει μεγάλη ποικιλία καί γιά τούτο πρέπει νά συγκρίνει 
τίς ύπάρχουσες προσφορές, πράγμα τό όποιο καί κάνει. (3) 
Δαιθέτει αρκετές τεχνικές καί οικονομικές γνώσεις γιά νά 
αξιολογήσει τίς ιδιότητες των προσφερομένων αγαθών καί νά 
αποφασίσει πιδ εμπόρευμα παρουσιάζει τήν ευνοϊκότερη σχέση 
ποιότητας πρός τιμή. (4) Γνωρίζει τά δικαιώματα καί τίς 
υποχρεώσεις του, ώστε νά πετύχει μιά δίκαιη σύμβαση νομι
κά. Καμμιά από τίς προϋποθέσεις αυτές δεν αληθεύει.

*Ας εξετάσουμε π.χ. τήν πίό βασική, τήν τρίτη. Οί 
ατομικές γνώσεις τού καταναλωτή είναι περιορισμένες. '0 
ιδεώδης καταναλωτής πού είναι σέ θέση νά εκτιμήσει τόσο τήν 
έργασία ενός συνεργείου αυτοκινήτων άπό τεχνική άποψη όσο 
καί τήν τιμή καί θεραπευτική ικανότητα των φαρμάκων δέν 
ύφίσταται. Τό είδος καί τό ποσό των πληροφοριών, πού μπορεί 
νά αφομοιώσει καί νά χρησιμοποιήσει ό κάθε άνθρωπος έξαρτά- 
ται άπό τίς ύπάρχουσες ήδη γνώσεις του, επηρεάζεται επομέ
νως άπό τή στάθμη τής εκπαίδευσής του καί τό ύψος τού ει
σοδήματος του. Οί ύπάρχουσες γνώσεις παίζουν έπίσης άποφα- 
σιστικό ρόλο κατά τήν αξιολόγηση των πληροφοριών. 'Η παρο
χή άντικειμενικών ή ούδέτέρων πληροφοριών δέν άρκεΐ γιά νά



έπιτρέψει στόν καταναλωτή νά λάβει τις αποφάσεις του.
*Απλά δεδομένα δεν λένε απολύτως τίποτε. 'II κατατό

πιση πάνω ότή σύνθεση ενός υφάσματος δέν άρκεί γιά νά κα
ταλάβει ό αγοραστής, αν τό ύφασμα είναι ζεστό ή προστατεύει 
άπό τήν υγρασία. Τό βασικό έρώτημα είναι τό έρώτημα γιά 
τή χρησιμότητα τού κάθε εμπορεύματος. Γιά νά απαντήσει 
ό καταναλωτής στό έρώτημα τούτο δε άρκούν ουδέτερα δεδομέ
να, χρειάζεται αξιολογήσεις, καθοδήγηση.

*0 καταναλωτής δέν ενεργεί απόλυτα προγραμματισμένα.
Τήν ενασχόληση του γιά τή συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά 
μέ μιά αγορά θεωρεί πολλές φορές χρονοβόρα καί όχι αρκετά 
αποδοτική σ£ σχέση μέ τά εξοικονομούμενα ποσά. Γιά τούτο 
είναι πρόθυμος νά έμπιστευθεί τούς ισχυρισμούς των παραγω
γών ή κανόνες συμπεριφοράς πού θεωρούνται γενικά όρθοί, 
δέχεται π.χ. ότι τό πιό άκμιβδ'είναι τό καλύτερο, ότι σέ 
ένα μεγάλο κατάστημα αγοράζεις φθηνότερα άπό ένα μικρό. 'Η 
αποδοτικότερη προμήθεια δέν προκύπτει γι’αυτόν άπό τή 
σύγκριση όλων των προσφερομένων άγαθων. Προκύπτει άπό τό 
μέτρο κατατόπισης πού έχει θέσει ό ίδιος σάν ελάχιστη προϋ
πόθεση κατά τήν προμήθεια. ‘Η άπόφασή του νά άγοράσει παίρνε- 
ται όταν σχηματίσει τήν πεποίθηση, ότι μπορεί νά θεωρή
σει τόν εαυτόν του ικανοποιημένο άπό μιά άπό τίς προσφερό- 
μενες λύσεις γιατί τούτη άυταποκρίνεται στίς άπαιτήσεις του.

'0 καταναλωτής δέν είναι σέ θέση σήμερα πιά νά παί- 
Γει στήν άγορά τόν καθοριστικό ρόλο, πού τού άναθέτει ή φι
λελεύθερη οικονομική θεωρία. Δέν είναι άρχοντας άλλά υπηρέ
της. Δέν καθορίζει τήν πορεία τής οικονομικής δραστηριότη
τας, άλλά τήν ύφίσταται. Προκύπτει γιά τούτο ή άναγκαιότη- 
τα ελέγχου τής απόλυτης έξουσίας τού παραγωγού έπί των όρων 
παραγωγής. ‘Η συζήτηση γιά τήν προστασία τού καταναλωτή 
είναι έκφραση αυτής τής άναγκαιότητας.

*0 έλεγχος των παραγωγών έπιδιώχθηκε στίς καπιταλιστι
κές οικονομίες μέ τρείς τρόπους : άπό τούς ίδιους τούς παραγω
γούς, τούς καταναλωτές ή τό κράτος.

Προσπάθειες εθελουσίου έλέγχου έκ μέρους των ιδίων 
των παραγωγών έχουν γίνει σέ πολλές προηγμένες καπιταλιστικές



χώρες, μέσω αυτονόμων όργανισμών ή διαιτητικών επίτροπων.
Οί προσπάθειες όμως τούτες, όπως δείχνουν τά πολλαπλά πα
ραδείγματα στη Δυτική Ευρώπη, δεν είναι σέ θέση νά βελτιώ
σουν την κατάσταση. Οί οργανισμοί των παραγωγών επεμβαί
νουν μόνον σέ κραυγαλέες περιπτώσεις, τίς παρουσιάζουν 
σάυ έξαιρέσεις καί κατά γενικό κανόνα επικροτούν την ΰ- 
πάρχουσα κατάσταση πραγμάτων. '"Ετσι, αντί νά ελέγχουν, ου
σιαστικά δικαιολογούν καί καλύπτουν την κατάσταση πού θά 
έπρεπε νά ρυθμίσουν.

’Οργανώσεις καταναλωτών πρωτοδημιουργήθηκαν στίς 
’Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής τό 1927- Μετά τό £' 
Παγκόσμιο Πόλεμο στρστήθηκαν καί στίς περισσότερες δυτικοευ
ρωπαϊκές χώρες. Ή  επιτυχία των όργανώσεων ήταν καί είναι 
σχετικά περιορισμένη. 'Ο αριθμός των μελών τους παραμένει 
μικρός σέ σύγκριση μέ τό σύνολο του πληθυσμού. Τά μέλη α
νήκουν στή μέση αστική τάξη καί δρουν σχεδόν αποκλειστικά 
στο κοινωνικό τούτο στρώμα. Οί οργανώσεις καταναλωτών απο
δέχονται τή θέση, οτι ή βελτίωση τής θέσης τού καταναλωτή 
είναι αποτέλεσμα καλύτερης πληροφόρησής του. Γιά τούτο 
ασχολούνται κυρίως μέ τή δημοσίευση ερευνών τής αγοράς 
καί τή σύγκριση διαφόρων προϊόντων. 'Η δραστηριότητα τους, 
αν καί μπορεί νά βοηθήσει σημαντικά στήν αύξηση τής διαφά
νειας τής αγοράς καί στόν εντοπισμό χτυπητών περιπτώσεων 
έκμεταλλεύσεως δέν περιορίΓει τήν μονόπλευρη εξουσία τών 
παραγωγών.

Στή Σουηδία γιά τούτο, αφού προσπάθησαν επί τριάντα 
χρόνια νά επιτύχουν μέ τή βοήθεια όργανώσεων τών καταναλω
τών τήν έξισορρόπηση τών άντιτιθεμένων συμφερόντων χωρίς 
αποτέλεσμα ίδρυσαν ειδική κρατική υπηρεσία μέ σκοπό τή 
βελτίωση τήςθέσης τών καταναλωτών. ’Η υπηρεσία ρούτη έχει 
εκτεταμένα δικαιώματα ιδίως στό τομέα τού ελέγχου τών δια
φημίσεων καί τών εντύπων συμβάσεων.

Ειδικός κρατικός όργανισμός επιφορτισμένος μέ τόν 
έλεγχο τής διαφημίσεως υπάρχει καί στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες 
τής ’Αμερικής από τό 'Ομως ή έκταση πού πήρε ή διαφή
μιση καί ή χειραγώγηση τής κοινής γνώμης στίς ΗΠΔ δείχνουν 
ότι ό όργανισμός τούτος άπέτυχε νά έκπληρώσει τόν σκοπό του.



*Η δραστηριότητα κρατικών όργανισμών ελέγχου ύπόκειται 
στους περιορισμούς της όλης διοικητικής μηχανής. Ή διοίκη
ση υποτάσσεται στίς επιταγές του πολίτικου καί κοινωνικού 
συστήματος. Η δραστηριότητα της αναπτύσσεται στό πλαίσιο 
πού θέτουν τά διάφορα οργανωμένα συμφέροντα. '0 έλεγχος 
του κράτους δεν έξασφαλίζει μόνον την παρακολούθηση των έ- 
λεγχομένων άλλά καί την καθοδήγηση του όλου προβλήματος.
Μέ έπιλογή των θεμάτων, αποκλεισμό των προβλημάτων στά ό
ποια οι αντιθέσεις δέν επιδέχονται συμβιβασμούς, μέ θεσμο
ποίηση διαδικασιών, πού απαιτούν τό σύμφωνο των έλεγχομέ- 
νων γιά όποιαδήποτε μεταβολή, ό κρατικός έλεγχος ισχυρο
ποιεί τό δλο σύστημα καί αναβάλλει τήν ουσιαστική λύση του 
προβλήματος. 'Η κρατική παρέμβαση δέν είναι επομένως πανά
κεια.

'0 πιο συνηθισμένος τρόπος ελέγχου στίς βιομηχανικές 
κοινωνίες ε-ίναι ή έπιβολή νομικών κανόνων γιά τήν προστα
σία του κοινού. 'Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν ή νομο
θεσία γιά τήν νοθεία τροφίμων, οΐ άγορανομικές διατάξεις, 
ό έλεγχος των μέτρων καί σταθμών. Οί διατάξεις αυτές δέν α
ποτελούν πλαίσιο πού έξασφαλίΓει τήν έξισορρότηση συμφε
ρόντων παραγωγού καί καταναλωτή δε μεταβάλλουν τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήματος.
Τό δίκαιο του καταναλωτή είναι δίκαιο άμυνας. Σκοπός του 
είναι νά δώσει λύσεις γιά τό μέλλον. Δέν προλαμβάνει τίς 
ζημιές πού όμως θά είχαν αποφευχθεί, αν τά συμφέροντα του 
καταναλωτή αποτελούσαν καί κατά τήν διάρκεια τής παραγωγής 
καθοριστικό παράγοντα. '0 παραγωγός σήμερα είναι ελεύθερος 
εκτός άν περιορίζεται από τελείως συγκεκριμένους νόμους.
Οι προστατευτικές διατάξεις δέν αποτελούν κατευθύντήριες 
γραμμές θετικής συμπεριφοράς. Είναι κανόνες πού όρίΓουν μό
νο τί πρέπει νά αποφευχθεί. Καί έπειδή ή τεχνική εξέλιξη 
αυξάνει συνεχώς τίς δυνατότητες παραπλάνησης καί εξαπάτη
σης, οι ίσχύουσες ρυθμίσεις τρέχουν πάντα πίσω άπό τά γεγο
νότα.

Μακροπρόθεσμα χρειάζεται μιά άλλη όργάνωση τής παρα
γωγικής διαδικασίας, πού θά δίνει στούς άμεσα ενδιαφερομέ
νους, τούς καταναλωτές, αποφασιστική γνώμη γιά τό τί καί πώς 
θά παράγεται.



Τό φιλελεύθερο σχήμα δίνει στη σχέση παραγωγών (κατόχων 
των μέσων παραγωγής) καί καταναλωτών την μορφή μιας απλής 
σχέσης ανταλλαγής. Συγκαλύπτει μ ’αυτό τόν τρόπο την πρωτο
βουλία καί ευθύνη του παραγωγού γιά τό εμπόρευμα πού παρά
γει. Γιά νά επιτευχθεί ή προστασία των καταναλωτών χρειά
ζονται μέτρα πού θά περιορίσουν την αυτονομία των παραγωγών. 
Χρειάζονται διαδικασίες πού θά έγγυώνται ότι οί σημαντικές 
γιά τό κοινωνικό σύνολο αποφάσεις θά παίρνονται άφου σταθμισθου' 
καί τά δεδομένα πού είναι από κοινωνική πλευρά σημαντικά.
*Η προστασία του καταναλωτή δεν είναι μόνο θέμα αστυνόμευσης 
τής οικονομίας. Είναι πρόβλημα άπό τό όποιο πρέπει νά προκό
ψουν λύσεις γιά μιά διαφορετική διαμόρφωση τής κοινωνίας.
'Η λύση επόμενα βρίσκεται σέ άλλες μορφές οργάνωσης τής πα
ραγωγής, σέ εξεύρεση μορφών πού δίνουν τή δυνατότητα στούς 
ίδιους τούς ενδιαφερομένους νά συναποφασίζουν γιά τόν τρό
πο παραγωγής καί τήν ποιότητα των προϊόντων.

Βραχυπρόθεσμα πρέπει νά άντιμετωπισθοΰν οί ασυνείδητοι 
παραγωγοί μέ μέτρα πού θά είναι εξ ίσου αποτελεσματικά αντι
κίνητρα μέ τά κίνητρα πού τούς παρέχει τό σύστημα. Θά δώσου
με δύο παραδείγματα.

Τό κέρδος άπό τήν παραπλάνηση πρέπει νά μηδενιστεί καί 
ή παραπλάνηση ν’αποτελεί πηγή ζημίας. "Εστω ότι ένας επιχει
ρηματίας διαθέτει στήν αγορά κρέμες δέρματος μέ αλλοιωμένες 
πρώτες ύλες ή λιποβαρείς στή συβκευασία καί κερδίζει έτσι ά
πό κάθε κουτί 1 δρχ. 'Ο επιχειρηματίας αυτός δέ διατρέχει 
τόν κίνδυνο δικαστικής δίωξης. Κανείς καταναλωτής δέν πρό
κειται νά προσφύγει στά δικαστήρια γιά ν’άπαιτήσει τήν άπο- 
κατάσταση τής ζημιαε του ύψους 1 δρχ. Οί ’Αρχές είναι άπίθα- 
νο νά άντιληφθουν τή νοθεία καί αν τήν άντιληφθουν ή χρηματι
κή ποινή, έφ’όσον έπιβληθεΐ, θά είναι έλάχιστη. ’Ο επιχειρη
ματίας πού θά διαθέσει, όμως σ’ένα χρόνο 100.000 κουτιά θά 
κερδίσει 100.000 δρχ. ’Η νοθεία άποδίδει. Τά πράγματα θά ή
ταν διαφορετικά εάν υπήρχε μιά ρύθμιση πού θά έπέτρεπε σ’έ- 
ναν όργανισμό νά έναγάγει τόν επιχειρηματία γιά λογαριασμό 
όλων των άγοραστών καί νά του ζητήσει τόσο τήν απόδοση τού 
συνόλου του άθέμιτου κέρδους του όσο καί τήν καταβολή ενός



προσθέτου ποσού ίσου π.χ. μέ τό διπλάσιο της αποζημίωσης.
'Η συνολική άποΓημίωση θά αποτελούσε στην περίπτωση αυτή 
ένα τόσο αισθητό βάρος ώστε ό επιχειρηματίας θά σκεπτόταν 
πολύ προτού προβεί στή νοθεία.

*0 νόμος δε θέτει σήμερα, σχεδόν κανέναν περιορισμό 
στήν ελευθερία τού έπιχειρηματία νά προβάλλει όποιονδήποτε 
ισχυρισμό θέλει στή διαφήμιση κάί νά μετέρχεται όποιοδήποτε 
διαφημιστικό μέσο κρίνει σκόπιμο. *Η έλλειψη οποιοσδήποτε 
επίπτωσης αποτελεί ισχυρό κίνητρο γιά τόν αχαλίνωτο έπηρεασμό 
τού καταναλωτή. Σήμερα στύν 'Ελλάδα υπερβολικές καί απατη
λές διαφημίσεις μπορούν ν'απαγορευτούν από τά δικαστήρια 
μόνο εάν κάποιος επιχειρηματίας, πού θεωρεί ότι οι διαφημί
σεις τού αντιπάλου του τόν βλάπτουν, προσφύγει στά δικαστή
ρια καί ζητήσει τήν απαγόρευσή τους. Οι επιχειρηματίες δέν 
έχουν όμως, κανένο· λόγο νά ζητήσουν άπό άλλους επιχειρηματίες 
τήν απαγόρευση ορισμένης μορφής διαφήμισης πού μπορούν οι 
ίδιοι νά εφαρμόσουν μέ επιτυχία. Παράδειγμα τά δώρα των α
πορρυπαντικών. "Εγιναν κάποια έποχή κανόνας στήν ‘Ελλάδα 
παρ’δλο πού οδήγησαν στήν ουσιαστική μείωση τής ποσότητας 
τού πωλουμένου απορρυπαντικού δηλαδή στήν έξαπάτηση των κα
ταναλωτών, γιατί οί περισσότεροι παραγωγοί άσπάστηκαν τόν 
τρόπο αυτό τής διαφήμισης. ‘0 επιχειρηματίας θά απέδιδε ι
διαίτερη προσοχή στή διαφήμιση του άν υπήρχε δημόσιος όργα- 
νισμός πού α^ Πληροφορούσε τό κοινό μέ άντιδιαφήμιση γιά 
ψευδείς καί απατηλούς ισχυρισμούς, οτι π.χ. ή άποκαλούμενη 
νέα μπύρα μέ σφραγίδα τής ΕΟΚ δέν είναι παρά ή συνηθισμένη 
μπύρα καί δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν ΕΟΚ β) ’Υποχρέωνε τίς 
επιχειρήσεις σέ περίπτωση αναληθούς ισχυρισμού νά δαπανούν 
τό ίδιο ποσό πού κόστισε ή διαφήυιση γιά τήν αποκατάσταση 
τής αλήθειας, υποχρέωνε π.χ. τήν επιχείρηση πού ισχυρίστη
κε οτι τό απορρυπαντικό μέ τά ένζυμα καθαρίΓει καλύτερα, νά 
ανακοινώσει μέ τόν ίδιο τρόπο οτι τά ένζυμα δέν επηρεάζουν 
τή διαδικασία καθαρισμού, γ) Ζητούσε τήν καταβολή χρηματι
κών ποίνών έφ’δσον τά διαφημιζόμενα προϊόντα δέν έχουν τίς 
συγκεκριμένες ιδιότητες πού διαφημίζονται, π.χ. ή όδοντόκρε- 
μα Λ δέν περιέχει τήν ουσία Α πού παρουσδάΓεται ως νέο έ-



-τευγμα της τεχνικής.
Τά δύο αυτά παραδείγματα δείχνουν δτι είναι αναγκαία 

ή δημιουργία με κρατική υποστήριξη ενός άύτοδιαχειριΓδμενου 
καί αύπόνομου 'Οργανισμού Προστασίας Καταναλωτών. '0 'Οργα
νισμός αυτός θά αποτελούσε ένα αντίβαρο στή μονόπλευρη σή
μερα έζουσία των παραγωγών καί θά επιδίωκε ώστε οΐ σημαντι
κές γιά τό κοινωνικό σύνολο αποφάσεις νά παίρνονται άφου 
σταθμιστούν δλα τά δεδομένα πού είναι από κοινωνική πλευρά 
σημαντικά.



'Η προστασία του καταναλωτή

ό πίθος των Δαναϊδών

τ ού-Κώσ τπ Σημ £τ*> 
ΠΑίθηγητή της ΙΤαν ί. ε ί ο>υ

Δεκάδες φορείς προστατεύουν χωρίς αποτέλεσμα τους

την περασμένη- Κυρι &κή καί συνιστούσε νέα μέτρα γιά την 
έξασφάλιση της ποιότητας της ζωής του λαού. *Η προστασία 
του καταναλωτή στη χώρα μας μοιάζει κάτω από τίς σημερι-

βολικών και αντιβιοτικών σε Ίυυ μερες το πάχος που'απο- 
δίδει 110 κιλά κρέας. "Ενα μοσχάρι πού αναπτύσσεται φυ
σικά θά χρειαστεί γιά τό ίδιο πάχος τριάντα μέρες περί
που περισσότερέ μέ διπλάσιο περίπου κόστος. "Η διαφορε
τικά : ή φυσική πάχυνση σημαίνει δτι ό παραγωγός χάνει 
10 μέ 15 κιλά καθαρό κρέας σέ κάθε μοσχάρι/)«!* εχει ζη
μιά, σύμφωνα μέ υπολογισμούς πού έχουν γίνει στη Γαλλ (.η

νές συνθήκες μέ πίθο των Δαναΐδων. Οί νόμοι, οι προσπά
θειες πληροφόρησης του κοινού, οί έλεγχοι καί οί ποινές 
δέν φέρνουν αποτελέσματα. Παρ'δλες τίς προσπάθειες τό
σκάνδαλο μέ τά κολοβακτηρίδια στά νερά διαδέχεται τό
σκάνδαλο μέ τά ακάθαρτα παγωτά μέχρις δτου απορροφήσουν 
τήν προσοχή μας οί ορμόνες καί τά φυτοφάρμακα. Στή πο
ρεία αύτή ή νοθεία καί ή αίσχροκέρδεια αποτελούν σταθε
ρή υπόκρουση. Γιατί;

Κύριος μοχλός του φαύλου κύκλου είναι τ^κέρδος.
*0 κάθε παραγωγός καταφεύγει στά μέσα πού τού προσφέρει 
ή σύγχρονη τεχνολογία όταν μ'αυτόν τόν τρόπο μειώνει τίς 
δαπάνες του καί αυξάνει τήν απόδοση του κεφαλαίου του.
Τά μοσχάρια μέ τίς ορμόνες αποτελούν χτυπητό παράδειγμα. 
"Ενα μοσχάρι 15 ήμερων φτάνει μέ τή βοήθεια όρμονών, άνα-

έρδος.

γύρω στίς 3.000 δραχμές τό ζώο. ‘Η φυσική πάχυνση 
ζημιογόνα καί δέν μπορεί νά έπιζήσει. όταν στήν αγορά 
προσφέρονται τά σημαντικά πιό φτηνά "’καλλιεργημένα"



κρέατα. Σημειώνουμε, ότι τό τεχνητά αναπτυσσόμενο μοσχά
ρι, ζεΐ ορθιο σε σκοτεινούς θαλάμους σε χώρο πού μόλις 
μπορεί νά κινηθεί καί τρέφεται δύο φορές τήν ημέρα μέ 
βιομηχανικά παραγδμενες ζωοτροφές. '0 ανταγωνισμός λοι
πόν προωθεί τούς έπικίνδυνους γιά τόν καταναλωτή πειρα
ματισμούς. Σέ μιά οίκονομ ία, δπου ή τεχνολογική ανάπτυ
ξη παρέχει συνεχώς νέες δυνατότητες παραγωγής^ό αγώνας 
γιά τό μεγαλύτερο κέρδος σπρώχνει πρός τήν αδιαφορία 
γιά τά συμφέροντα του καταναλωτήςπρός τήν έκμετάλλευσή 
του. *0 ανταγωνισμός έπιβραβεύει κατά κανόνα τόν πιό α
δίστακτο .

*Εξ ίσου σημαντικό μοχλό γιά τόν πολλαπλασιασμό 
τών αδιεξόδων αποτελεί ή κρατική πολιτική. Τό καπιτα
λιστικό κράτος δρα κάτω άπό τίς πιέσεις τών διαφόρων ο
μάδων συμφερόντων καί τήν ανάγκη νά επεκτείνει τίς δυνα
τότητες αποδοτικής αξιοποίησης τών κεφαλαίων. Τό αποτέ
λεσμα είναι δτι σειρά άπό μέτρα διαδέχονται τό ένα τό 
άλλο άναρχα, γιατί συμφέρουν τή μιά ή τήν άλλη όμάδα(^ 
Ίΐ.ρ,αά γ ο»υ  τό  ^>·̂ ηνέραν.-τή^·-»̂ βΑΐίθνΒμ ίηψ̂  *Η ανησυχία τοΰ κοι
νού γιά τή χρήση ξένων ουσιών στίς τροφές δέν Εμπόδισε 
τό υπουργείο Γεωργίας νά επιτρέψει τή χρήση διαφόρων 
"αύξητικών" στούς κτηνοτρόφους δ̂πο̂ ς καί νά πειραματιστεί 
μέ τήν "άποπρασίνιση" τών εσπεριδοειδών ώστε νά διατί
θενται πρώϊμα στήν αγορά. Τά συμφέροντα τών παραγωγών 
κρέατος, τών εισαγωγέων ζωοτροφών, τών καλλιεργητών καί 
έξαγωγέων εσπεριδοειδών άποδείχτηκαν πολύ πιό σημαντικά 
άπό τίς έπιθυμίες τών καταναλωτών. Τό μέγεθος τοΰ παραλό
γου τής κρατικής πολιτικής δείχνει καί πάλι τό παρά
δειγμα τών μοσχαριών στή Γαλλία. 'Η έπιδότηση τής 
συγκέντρωσης γάλατος γιά τή^παραγωγή γάλα σκόνης είχε 
σάν αποτέλεσμα οι παραγωγοί μοσχαριών νά παραδίνουν τό 
γάλα τών μητέρων αγελάδων γιά νά μετατραπή σέ σκόνη καί 
νά τό αγοράζουν μετά σέ σκόνη.ώστε νά θρέψουν τά μοσχά
ρια πού στερήθηκαν τό μητρικό' γάλα.

Τό οίκονομικό σύστημα προβλέπει βέβαια δικλείδες 
ασφαλείας γιά νά προστατευθοΰν οι καταναλωτές.! 1 ιΗ κυρία



δικλείδα σύμφωνα μέ την φιλελεύθερη οίκονομική θεωρία 
είναι ή έλευθερία του καταναλωτή νά επιλέγει τό προϊόν 
που έπιθυμεί. *0 καταναλωτής θά άνταμείψει, αγοράζοντας 
έλεύθερα^έκείνους τούς παραγωγούς πού συμμορφώνονται στίς 
έπιθυμίες του. ’Η έλευθερία τής έπιλογής έχει όμως πρό 
πολλου πάψει νά υπάρχει. Θά αναφέρουμε μερικά ένδεικτικά 
παραδείγματα .

'Η έζέλιξη τής τεχνικής έπέτρεψε στούς παραγωγούς 
τη μείωση τής διαφάνειας του έμπορεύματος. Στό έμπόρευμα 
δίνεται διαφορετική Ιμφάνιση άπό έκείνη πού έχει καί 
πού έπιτρέπει στόν αγοραστή νά κρίνει τήν ποιότητά του. 
Καφές^πού έχει χάσει κάθε άρωμα^ραντίζεται μέ αρώματα 
ώστε νά μυρίζει φρέσκος. '0 παραγωγός πωλει τό ίδιο 
προϊόν μέ γνωστό σήμα καί χωρίς σήμα, τό ίδιο προϊόν σέ 
διαφορετικές τιμές καί διαφορετική συσκευασία ώστε νά 
προκαλέσει τό ενδιαφέρον περισσοτέρων είσοδηματικών ομά
δων. *0 παραγωγός διαθέτει τό προϊόν μέ τή βοήθεια δια
φορετικών έμπορικών οίκων, πού τό πουλουν μέ διαφορετικές 
μάρκες. Είναι γνωστό ότι πολλά γερμανικά ψυγεία προέρχονται 
άπό τό ίδιο έργοστάσιο καί διαφέρουν μόνο ως πρός τήν ό- 
νομασία. *0 παραγωγός διαφοροποιεί τό προϊόν του μέ ί- 
διότητες^πού δέν άνταποκρίνονται σέ καμμιά απολύτως α
νάγκη. Στήν όδοντόκρεμα X προστίθεται ή χωρίς σημασία 
ουσία Α μόνο καί μόνο γιά νά δικαιολογηθεί ή έντονη δια
φήμιση. Τέλος ή διαφήμιση στρέφει Ίόν καταναλωτή άπό τά 
ουσιώδη στά έπουσιώδη. *0 καταναλωτής καθοδηγούμενος άπό 
τή διαφήμιση προσέχει τήν έξωτερική έμφάνιση του προϊόντος 
καί όχι τή χρησιμότητα^ καί τίς φυσικές ίδιότητές του. 
’Αγοράζει τό σαπούνι Α όχι γιατί είναι πιό αποτελεσματικό 
αλλά γιατί είναι τό σαπούνι των αστέρων καί τού έξασφαλί- 
ζει τά βιώματα πού έχουν οΐ άστέρες^όταν πλένωνται.

Οι προσπάθειες αυτές παραπλάνησης τού κοινού αντι
μετωπίζονται κατά τούς θεωρητικούς τής φιλελεύθερης οικο
νομίας μέ περισσότερη πληροφόρηση. *0 πληροφορημένος κατα
ναλωτής είναι πάντα σέ θέση νά παίρνει σωστές αποφάσεις.
’Η πληροφόρηση δέν αποτελεί όμως πάντα λύση. "Οποιος θέλει



νά έπισκευάσει τό αύτοκίνητό του δεν πρόκειται νά έ- 
πισκεφθεί τά είκοση περίπου ειδικευμένα συνεργεία πού 
θά υπάρχουν στό λεκανοπέδιο γιά νά πληροφορηθβ* τίς τιμές 
καί τούς ορούς της έπισκευής. Καί άν ακόμη μάθει τί 
κοστίζει σέ κάθε συνεργείο ή ώρα έργασίας καί τί χρόνος 
απαιτείται γιά την έπιδιόρθωση κάθε βλάβης^δέν θά είναι
κατά κανόνα σέ θέση νά ξέρει^τί θά του κοστίσει ή έπισκευή, 
γιατί δέν θά ξέρει^ποιά είναι ή βλάβη του αυτοκινήτου 
του καί ποιά ή ποιότητα τής έργασίας πού προσφέρει τό κά
θε συνεργείο. "Ερευνες στη Κολωνία άπέδειξαν δτι γιά την 
ίδια έργασία μόνωσης του δαπέδου του αυτοκινήτου τά συ
νεργεία τής πόλης χρέωναν διαφορετική τιμή στά υλικά καί 
στό χρόνο έργασίας σέ τρόπο ώστε ή έπιδιόρθωση νά κοστί
ζει διαφορετικά σέ κάθε συνεργείο.

*0 καταναλωτής αντιμέτωπος μ ’αύτές τίς δυσκολίες 
ή θά έμπιστευθΒί τούς ισχυρισμούς των παραγωγών ή θά α
κολουθήσει κανόνες συμπεριφοράς πού θεωρούνται γενικά 
όρθοί^δπως τό πιό ακριβό είναι συνήθως καλύτερο ή τό 
σουπερμάρκετ πωλεί φτηνότερα άπό τό μικρό κατάστημα. *Η 
άποδοτικώτερη προμήθεια δεν προκύπτει γι'αύτόν άπό τή 
σύγκριδη όλων των προσφορών. 'Η απόφασή του νά αγοράσει 
παίρνεται όταν σχηματίσει τήν πεποίθηση ότι κατανάλωσε 
αρκετό χρόνο γιά τήν πληροφόρησή του καί ότι μπορεί νά 
θεωρήσει τόν εαυτό του ικανοποιημένο μέ μιά άπό τίς προσφε- 
ρόμενες λύσεις. '0 καταναλωτής δέν ένεργεί προγραμμα
τισμένα καί δρα κάτω άπό τήν έπήρεια τών έντυπώσεων, τίς 
όποιες δημιουργούν οΐ παραγωγοί. Είναι άπροστάτευτος ά- 
πέναντι σέ συστηματική καί σκόπιμη προσπάθεια έκμετάλλευ- 
σής του.

Ρ3
■ιαί όχι συστημα- 
ιικής

*Η νομοθεσία έχει προβλέφει σειρά άπό ρυθμίσεις 
όπως είναι οί άγορανομικές διατάξεις
έκμετάλλευση. βδ δίκαιο προ<^ασίας του κ^ραναλωτή έχει ό
μως τόν χαρακτήρα έμπειρικής αντίδρασης# ^ντίδρασιΠΕ πού 
έπέρχεται σέ χρόνο μεταγενέστερο τής συμπεριφοράς του πα
ραγωγού. Τό δίκαιο τού καταναλωτή είναι δίκαιο άμυνάς. 
Σκοπός του είναι νά δώσει λύσεις γιά τό μέλλον. Δέν προ

ια να περιορίσει την



λαμβάνει τις ζημιές πού όμως 9ά είχαν αποφευχθεί, αν τά 
συμφέροντα του καταναλωτή αποτελούσαν καί κατά τή διάρκεια 
της παραγωγής καθοριστικό παράγοντα. 'Ο παραγωγός σήμε
ρα είναι έλεύθερος έκτος άν περιορίζεται από τελείως 
συγκεκριμένους νόμους. Οι προστατευτικές διατάξεις δέν 
αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές θετικής συμπεριφοράς.
Είναι κανόνες πού όρίζουν μόνο τί πρέπει νά αποφευχθεί.
Καί έπειδή ή τεχνική έξέλιξη αυξάνει συνεχώς τίς δυνατό
τητες παραπλάνησης καί έξαπάτησης^οί ίσχύουσες ρυθμίσεις 
τρέχουν πάντα πίσω από τά γεγονότα.
Μακροπρόθεσμα χρειάζεται μιά άλλη όργάνωση τής παραγωγι
κής διαδικασίας^πού θά δίνει στούς άμεσα ένδιαφερόμενους, 
τούς καταναλωτές, αποφασιστική γνώμη γιά τό τί καί πώς 
θά παράγεται «[^Βραχυπρόθεσμα πρέπει νά άντιμετωπισθουν 
οί άσυνείδητοι παραγωγοί μέ μέτρα πού θά είναι έξ ίσου 
αποτελεσματικά άντικίνητρα μέ τά κίνητρα πού τούς παρέ
χει τό σύστημα.
Θά δώσουμε δύο παραδείγματα.
Τό κέρδος από τήν παραπλάνηση πρέπει νά μηδενισθβ" *αί ή 
παραπλάνηση ν’αποτελεί πηγή ζημίας. "Εστω δτι ένας έπι- 
χειρηματίας διαθέτει στήν αγορά κρέμες δέρματος μέ αλ
λοιωμένες πρώτες ύλες ή λιποβαρεΐς στή συσκευασία καί 
κερδίζει έτσι από κάθε κουτί 1 δρχ. *0 επιχειρηματίας 
αέτός δέν διατρέχει τόν κίνδυνο δικαστικής δίώξης. Κανείς 
καταναλωτής δέν πρόκειται νά προσφύγει στά δικαστήρια 
γιά ν*απαιτήσει τήν αποκατάσταση τής ζημίας του ύψους 1 
δρχ. Οί αρχές είναι άπίθανο νά άντιληφθουν τή νοθεία καί 
άν τήν άντιληφτούν ή χρηματική ποινή^έφ'όσον έπιβληθεΐ^ 
θά είναι έλάχιστη. '0 έπιχειρηματίας πού θά διαθέσει ό
μως σ’ένα χρόνο 100000 κουτιά θά κερδίσει 100.000 δρχ.
*Η νοθεία αποδίδει. Τά πράγματα θά ήσαν διαφορετικά εάν 
υπήρχε μιά ρύθμιση πού θά έπέτρεπε σ’έναν όργανισμό νά έ- 
ναγάγει τόν έπιχειρηματία γιά λογαριασμό όλων των αγοραστών 
καί νά του ζητήσει τόσο τήν απόδοση του συνόλου τού άθέ- 
μίτου κέρδους τουφ όσο καί τήν καταβολή ενός προσθέτου 
ποσού ίσου π.χ. μέ τό διπλάσιο τής αποζημίωσης. *Η συνολι
κή αποζημίωση θά αποτελούσε στήν περίπτωση αύτή ένα τόσο



αίσθητό βάρος ώστε 6 έπιχειρηματίας θά σκεπτόταν πολύ 
προτού προβεΐ στη νοθεία..

’0 νόμος δεν θέτει σήμερα σχεδόν κανένα περιο
ρισμό στην έλευθερία του έπιχειρηματία νά προβάλει ο
ποιοσδήποτε ίσχυρισμό θέλει στη διαφήμιση καί νά με
τέρχεται όποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο, κρίνει σκόπιμο.
’Η έλλειψη όποιασδήποτε έπίπτωσης αποτελεί ίσχυρό κί
νητρο γιά τόν αχαλίνωτο έπηρεασμό του καταναλωτή. Σήμερα 
στήν ‘Ελλάδα υπερβολικές καί άπαπηλές διαφημίσεις μπο
ρούν ν’άπαγορευθούν άπό τά δικαστήρια μόνο εάν κάποιος 
έπιχειρηματίας, πού θεωρεί οτι οί διαφημίσεις του αντι
πάλου του τόν βλάπτουν, προσφύγει στά δικαστήρια καί ζη
τήσει τήν απαγόρευσή τους. Οί έπιχειρηματίες δέν έχουν 
όμως κανένα λόγο νά ζητήσουν άπό άλλους έπιχειρηματίες 
τήν απαγόρευση ορισμένης μορφής διαφήμισης^πού μπορούν 
οί ίδιοι νά έφαρμόσουν μέ έπιτυχία. Παράδειγμα τά δώρα 
των απορρυπαντικών. "Εγιναν κάποια εποχή κανόνας στήν 
'Ελλάδα παρ’ολο πού οδήγησαν στήν ούσιαστική μείωση τής 
ποσότητας του πωλουμένου απορρυπαντικούς δηλαδή στήν έξα- 
πάτηση των καταναλωτών^γιατί οί περισσότεροι παραγωγοί 
άσπάστηκαν τόν τρόπο αύτό τής διαφήμισης. '0 έπιχειρημα- 
τίας θά απέδιδε ίδιαίτερη προσοχή στή διαφήμιση του ¿ίν 
υπήρχε δημόσιος οργανισμός πού α) Πληροφορούσε τό κοινό 
μέ άντιδιαφήμιση γιά ψευδείς καί απατηλούς ίσχυρισμούς, 
ότι π.χ. ή άποκαλούμενη νέα μπύρα μέ σφραγίδα τής ΕΟΚ 
δέν είναι παρά ή συνηθισμένη βπύρα καί δέν έχει καμμιά 
σχέση μέ τήν ΕΟΚ. β) 'Υποχρέωνε τίς έπιχειρήσεις σέ πε
ρίπτωση αναληθούς ισχυρισμού νά δαπανούν τό ίδιο ποσό 
πού κόστισε ή διαφήμιση γιά τήν αποκατάσταση τής αλήθειας, 
υποχρέωνε π.χ. τήν έιηχείρηση πού ισχυρίστηκε ότι τό ά- 
πορρυπαντικό μέ τά ένζυμα καθαρίζει καλύτερα νά ανακοινώ
σει μέ τόν ίδιο τρόπο ότι τ£ ένζυμα δέν έπηρεάζουν τή 
διαδικασία καθαρισμού#γ) Ζητούσε τήν καταβολή χρηματικών 
ποινών έφ'όσον τά διαφημιζόμενα προϊόντα δέν έχουν τίς 
συγκεκριμένες ιδιότητες πού διαφημ ίζονται^ π.χ. ή όδοντό- 
κρεμα Α δέν περιέχει καν τήν ούσία Α πού παρουσιάζεται 
ως νέο έπίτευγμα τής τεχνικής.



Τά 6ύο αυτά παραδείγματα δείχνουν δτι είναι αναγκαία ή 
δημιουργία με κρατική υποστήριξη ένός αύτοδιαχειρϊζδμε- 
νου καί αυτόνομου 'Οργανισμού Προστασίας Καταναλωτών.
'0 'Οργανισμός αύτός θά αποτελούσε ένα αντίβαρο στή μο
νόπλευρη σήμερα έξουσία των παραγωγών καί θά έπιδίωκε 
ώστε οί σημαντικές γιά τό κοινωνικό σύνολο αποφάσεις 
νά παίρνωνται άφου σταθμισθουν καί τά δεδομένα πού είναι 
από κοινωννκή πλευρά σημαντικά. ‘0 'Οργανισμός αύτός θά 
μπορούσε μεταξύ άλλων καί νά : παρουσιάζει τήν άποψη καί 
τά αίτήματα των καταναλωτών στή διοίκηση* έργάζεται γιά 
τήν τυποποίηση των προϊόντων, τήν καθιέρωση διακριτικών 
γνωρισμάτων, τήν έκπόνηση κανόνων ασφαλείας* παρέχει 
πληροφορίες γιά τίς τιμές, τήν ποιότητα των προϊόντων 
καί υπηρεσιών’ δημιουργεί τοπικά γραφεία γιά τήν έρευνα 
παραπόνων, αίτημάτων, τήν πληροφόρηση του κοινού καί τήν 
συμπαράσταση στούς καταναλωτές στή διεκδίκηση τών αίτημά
των τους. *0 'Οργανισμός θά ήταν ένα βήμα γιά τήν καθιέ
ρωση περισσότερης δημοκρατίας στόν οίκονομικό τομέα.


