
Ε ξ ό ρ μ η σ η  ¡¡Σ Μ λ ^ ^ λ Λ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΑ ΤΟ ΛΑΟ ΜΕ... ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Δέυ προοτατεύει ή ΕΟΚ
τούς καταναλωτές

Τοΰ Κ αθηγητή ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΓΤΗ

Στήν εκπομπή «Είοαι οτήν 
ΕΟΚ — μα&ε γιά  τήν  ΕΟΚ» 
οι προπαγσνδιστές τής  Κυ 
β έρ ν η ο η ς  μας παρουσία
σαν ώς ένα  από τά πιό 
σημαντικά άποτελέαματα 
τής έντα ξή ς  μας τή ν  αυ
ξ η μ έν η  προστασία τοϋ κα
ταναλωτή. Κύριο παράδει
γμά τους ήταν «τό κ ρ έα ς  
μ έ τίς ο ρ μ ό ν ες» . Τήν χ ρ η  
οιμοποίηοη όρμονώ ν ατό 
κρέα ς μάς πληροφόρησαν, 
άπαγόρευοαν μετά  τό 
σκάνδαλο οί υ π η ρ εσ ίες  
τής ΕΟΚ. Τό σκάνδαλο ά- 
ποκαλύφτηκε χά ρις οτήν 
επ έμ βα σ η των ευρωπαϊκών 
ενώ σεω ν καταναλωτών. Τό 
έμ μ εσ ο  συμπέρασμα τό ό
ποιο προσπαθούσαν νά μάς 
έντυπώσουν ήτα ν:

•  «Τέλος τπά στήν έκμετάλλευ 
ο η καί στην ασυδοσία των παρα
γωγών. Ή ΕΟΚ παίρνει αυστη
ρά μέτρα γιά νά προστατεύσει 
τούς καταναλωτές».

Ή εκπομπή τής κυθερνη- 
-σης ακολουθεί τη συνηθισμένη 
τακτική τής παραπλάνησης μέ 
μισές αλήθειες, υπεραπλου
στεύσεις καί ιδεολογικά παρα- 

[ μορφωμένη παρουσίαση των
στοιχείων.

Τό πρώτο καί πιό άπλό ερώτη
μα πρός τούς οργανωτές της έκ 
πομπής είναι: Ή ΕΟΚ υπάρχει 
έδω καί 23 χρόνια. Εΐκοσιτρίσ 
ολόκληρα χρόνια περίμενε γιά ν’

* απαγορεύσει τή χρήση ορμονών 
γιά τήν πάχυνση τών ζώων; Καί 

’ γιατί χρειάστηκε ένα σκάνδαλο1 
καί ή κάθετη πτώση στις πωλή- 
σεις μοσχαρίσιου κρέατος σ’ όλη 
τήν Κοινότητα γιά ν’ άποφασισβεϊ 
ή απαγόρευση; Μήπως, τέλοξ, ή ά 
παγάρευση εξυπηρετεί τούς ίδιους 

 ̂ τούς μεγσλοπαραγωγούς της ΕΟ 
Κ ,γιατί δίνει νέα ώθηση στις 

" πωλήσεις τοΰ_ κρέατος καί συγκα- 
; λύπτει τή χρήση άλλων ουσιών ά

γνωστων στό πολύ κοινό, όπως 
 ̂ είναι τά άναθολικά;

; "Ένας^ τηλεθεατής πού θά θυ-
> μόταν τή συζήτηση που έγινε 

πριν λίγο στή χώρα μας γ\ά  τίς 
<) όρμόνες θά μπορούσε νά κάνει καί 
ν τούς έξης συλλογισμούς: 'Ο  ύ- 

πουργός Γεωργίας μάς δισδεβαί-

ωσε, τότε, ότι ή χρήση Ορμονών 
απαγορεύεται στήν 'Ελλάδα. Τό 
κράτος κατέσχε τίς είσαγόμενες 
παιδικές τροφές άπό τίς χώρες 
τής ΕΟΚ, γιατί είχε τήν υπόνοια 
ότι περιέχουν όρμόνες. "Αρα ή δι 
κιά μας νομοθεσία ήταν πιό προ 
χωρημένη οστό τή νομοθεσία της 
ΕΟΚ. ’Απαγόρευε κι όλας εκεί

νο, πού απαγορεύτηκε μόλις τώρα 
στήν ΕΟΚ. Τότε όμως η η τωρι
νή εκπομπή τής _ κυβέρνησης μάς 
κοροϊδεύει —  λέγοντας ότι θα 
προστατευθούμε άπό τίς  ορμόνες 
—  η μάς κοροΐδευε πριν μερικούς 
μήνες ό ύπουργός Γεωργίας. Είναι 
φανερό ότι ή κυβέρνηση δέν ^θέλει 
σέ καμιά περίπτωση νά πει τήν 
άλήθεια. Θά προσπαθήσουμε μέ 
λίγα λόγια νά δώσουμε μιά στοι 
χειώδη πληροφόρηση στό θέμα Ε 
Ο Κ— καταναλωτές.

Τά όργανα της ΕΟΚ έχουν έκ- 
δώσει οδηγίες πιρός τά κράτη _- 
μέλη γ ιά  τήν τυποποίηση τών

προϊόντων, τών συσκευασιών, τον 
τρόπο παραγωγής, η τή σύνθεση 
διαφόρων προϊόντων.

Υπάρχουν π.χ. αποφάσεις, οΐ 
όποιες^ άφορούν τίς ουσίες, πσύ 
μπορούν νά χρησιμοποιούνται 
στά καλλυντικά καί τά πρόσθετα 
ή χρωστικά σώματα στήν παρα
γωγής τροφίμων. Οί κανόνες τού
τοι τήζς ΕΟΚ σέ πολλές περιπτώ- 
σεΐζς είτε ρυθμίζουν θέματα γιά 
τά όποια δέν υπάρχει ακόμα ρύθ 
μίση στήν 'Ελλάδα (π.χ. σχετι
κά μέ τό είδος τού χαρτιού πε
ριτυλίγματος τροφίμων) είτε ε ι
σάγουν λύσεις, πού αποτελούν 
πρόοδο σέ σύγκριση μέ τό κάθε 
στώς πού ισχύει σήμερα.

Ή ένταξη στήν ΕΟΚ μέ τήν 
συνακόλουθη προσαρμογή τού 
ελληνικού δικαίου στίς οδηγίες 
της ΕΟΚ θά προωθήσει καί στή 
χώρα μας ρυθμίσεις σέ θέματα 
γιά τά όποια τό έλλρνικό κρά
τος είχε αδιαφορήσει μέχρι σήμε
ρα.

Δέν θά πρέπει όμως νά άγνοή 
σου με καί τήν άλλη όψη τού νο- 

.μίσματΓος. 'Η ενοποίηση τών δια
τάξεων τών χωρών - μελών της 
ΕΟΚ, τήν όποιαν επιδιώκουν τά 
όργανα της ΕΟΚ ύπόκειται στούς 
ίδιους περιορισμούς όπως καί 
οί ςπροσπάθειες σέ κάθε χώρα 
γιά  βελτίωση τής ^νομοθεσίας καί 
τάν περιορισμό τής αυθαιρεσίας. 
Τά συμφέροντα τών μεγαλοπα- 
ραγωγών τής ΕΟΚ άποτελοΰν ε
μπόδιο γιά μιά ούσιαστική πρό- 
οδο_ καί σί διάφορες ομάδες,', οΐ 
όποιες ^τούς^ έκπροσωποΰν, π ιέ
ζουν τή διοίκηση καί νομοθετική 
εξουσία γιά όσο τό δυνατόν πιό 
ανώδυνες γιά τούς βιομηχάνους 
λύσεις.

’Έτσι καί ή ένοποίηση τών

διαφόρων διατάξεων στήν ΕΟΚ 
δέν πραγματοποιείται κάτω άπό 
τό πρίσμα, μέ ποιό τρόπο θά 
βρεθεί καί θά έμπεδωθεΐ ή συ^- 
Φερότερη γιά τούς καταναλωτές 
ρύθμιση. Πραγματοποιείται με 
γνώμονα πώς θά βρεθεί ένας κοι 
νός παρονομαστής στίς διάφορες 
λύσεις πού οί παραγωγοί απο
δέχτηκαν στίς χώρες μέλη. Στά 
πλαίσια τής διαδικασίας^ οώτής, 
μιά λύση, πού ίσως ευνοεί πέρα 
άπό τό συνηθισμένο τούς κατα
ναλωτές, έγκαταλείπεται γιά χά 
ρη μιάς άλλης, στήν όποια πολύ 
πιό εύκολα θά συμφωνούν οί εν
διαφερόμενο:! βιομήχανοι. Παρά
δειγμα γιά τά παραπάνω' απο
τελούν μερικοί κανονισμοί σχετι 
κά μέ τά τρόφιμα.

ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ
Ή ΕΟΚ στίς οδηγίες της γιά 

τά προϊόντα σοκολάτας καί κα
κάο έπέτρεψε τή χρησιμοποίηση 
κατά τήν παραγωγή τους καί τού 
βουτύρου κακάο πού είναι υπο
προϊόν κακής ποιότητας καί μει 
ωσε τό αναγκαίο ποσοστό λί
πους, πού ώφειλε νά υπάρχει 
σύμφωνα μέ τή γερμανική νομοθε 
σία.

Έπέτρεψε επίσης _ τή χρησιμο
ποίηση αντί γιά ζάχαρη διαφό
ρων ύποκαταστάσων τής ζάχαρης 
τών οποίων ή χρησιμοποίηση Α
παγορευόταν σέ κράτη μέλη.

Σ τ ίς  οδηγίες της γ ιά  προϊ
όντα αρτοποιίας καί παξιμά
δια ή ΕΟΚ έπέτρεψε τη χρησι 
μοποίηση χρωστικών ουσιών 
χωρίς νά επιβάλει την ένδει
ξη στη συσκευασία ότι χρησι
μοποιούνται χρωστικές ουσίες, 
αντίθετα μέ σχετικούς περιο
ρισμούς στίς νομοθεσίες τών 
κρατών - μελών.

Ή ένταξή μας στήν ΕΟΚ θά 
σημάνει, όπως συνάγεται εύκο
λα^ οπτό τά παραπάνω, ότι θά ΐ 
σχύσει καί στήν Ελλάδα ή ρύθ 
μίση πού έχει εκπονηθεί γιά όλο 
τό δυτικοευρωπαϊκό χώρο με κα 
θοριστική συμμετοχή τών διαφό
ρων ομάδων οικονομικών συμφε
ρόντων.

'Έτσι θά τεθεί φραγμός σέ τυ 
χόν προσπάθειες νά έπιδιωχθεί 
στήν Ελλάδα μιά άκόμα πιό 
συμφερότερη γιά  τούς καταναλω
τές ρύθμιση. Τέτοιες προσπαθεί 
ες όμως είναι αναγκαίες γιατί 
οί κανόνες τής ΕΟΚ μπορούν νά 
εγκυμονούν σημαντικούς κινδύ
νους.

0ί_ όρμόνες γ ιά  την πάχυν 
ση τών ζώων δέν είναι τό μόνο 
παράδειγμα. "Ας μην ξεχνά; 
με, ότι ή θαλιδομίδη, τής οποί 
ας ή χρήση άδήγησε στή γέν
νηση τερατόμορφων παιδιών, 
πρωτοτέθηκε σέ κυκλοφορία 
καί πρωτοχρησιμοποιήθηκε σέ 
μιά άπό τ ίς  χώρες τής ΕΟΚ.
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