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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΑ ΤΟ ΛΑΟ ΜΕ... ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Δεν προστατεύει ή ΕϋΚ
τούς καταναλωτές

Στήν έκπομπή «Είσαι στήν 
ΕΟΚ —  μάθε γιά τήν ΕΟΚ» οί 
προπαγανδιστές τής κυβέρνη
σης μάς παρουσίασαν ώς ένα α
πό τά πιό σημαντικά άποτελέ- 
σματα τής ένταξής μας τήν αύξη- 
μένη προστασία τού καταναλω
τή. Κύριο παράδειγμα τους ήταν 
«τό κρέας μέ τις ορμόνες». Τήν 
χρησιμοποίηση όρμονών στό 
κρέας μάς πληροφόρησαν, άπα- 
γόρευσαν μετά τό σκάνδαλο οί ύ- 
πηρεσίες τής ΕΟΚ. Τό σκάνδαλο 
άποκαλύφτηκε χάρις στήν έπέμ- 
βαση τών εύρωπαϊκών ένώσεων 
καταναλωτών. Τό έμμεσο συμπέ
ρασμα τό όποιο προσπαθούσαν 
νά μάς έντυπώσουν ήταν:
•  «Τέλος πιά στήν έκμετάλλευ- 
ση καί τήν άσυδοσία τών παρα
γωγών. Ή ΕΟΚ παίρνει αύστηρά 
μέτρα γιά νά προστατεύσει τούς 
καταναλωτές».

Ή έκπομπή τής κυβέρνησης α
κολουθεί τή συνηθισμένη τακτι
κή τής παραπλάνησης μέ μισές 
αλήθειες, ύπεραπλουστεύσεις 
καί ιδεολογικά παραμορφωμένη 
παρουσίαση τών στοιχείων.

Τό πρώτο καί πιό άπλό έρώτη- 
μα πρός τούς οργανωτές τής έκ- 
πομπής είναι: Ή ΕΟΚ ύπάρχει έ- 
δώ καί 23 χρόνια. Είκοσιτρία ολό
κληρα χρόνια περίμενε γιά ν ά- 
παγορεύσει τή χρήση όρμονών 
γιά τήν πάχυνση τών ζώων; Καί 
γιατί χρειάστηκε ένα σκάνδαλο 
καί ή κάθετη πτώση στις πωλή- 
σεις μοσχαρίσιου κρέατος σ όλη 
τήν Κοινότητα γιά ν άποφασισθεί 
ή άπαγόρευση; Μήπως, τέλος, ή 
άπαγόρευση έξυπηρετεί τούς ί
διους τούς μεγαλοπαραγωγούς 
τής ΕΟΚ, γιατί δίνει νέα ώθηση 
στις πωλήσεις τού κρέατος καί 
συγκαλύπτει τή χρήση άλλων ού- 
σιών άγνώστων στό πολύ κοινό, 
όπως είναι τά άναβολικό;

Ένας τηλεθεατής πού θά θυ
μόταν τή συζήτηση πού έγινε 
πριν λίγο στή χώρα μας γιά τις 
ορμόνες θά μπορούσε νά κάνει 
τούς έξής συλλογισμούς: Ό ύ- 
πουργός Γεωργίας μάς διαβε
βαίωσε, τότε, ότι ή χρήση όρμο
νών άπαγορεύεται στήν 'Ελλά
δα. Τό κράτος κατέσχε τις είσα- 
γόμενες παιδικές τροφές άπό τις 
χώρες τής ΕΟΚ, γιατί είχε τήν ύ- 
πόνοια ότι περιέχουν ορμόνες.

Άρα ή δίκιά μας νομοθεσία ήταν 
πιό προχωρημένη άπό τή νομο
θεσία τής ΕΟΚ. Απαγόρευε κι ά
λας έκείνο, πού άπαγορεύτηκε 
μόλις τώρα στήν ΕΟΚ. Τότε όμως 
ή ή τωρινή έκπομπή τής κυβέρνη
σης μάς κοροϊδεύει —  λέγοντας 
ότι θά προστατευθούμε άπό τις 
ορμόνες —  ή μάς κοροΐδευε πριν 
μερικούς μήνες ό ύπουργός Γε
ωργίας. Είναι φανερό ότι ή κυ
βέρνηση δέν θέλει σέ καμιά περί
πτωση νά πει τήν άλήθεια. Θά 
προσπαθήσουμε μέ λίγα λόγια 
νά δώσουμε μιά στοιχειώδη πλη
ροφόρηση στό θέμα ΕΟΚ —  κα
ταναλωτές.

Τά όργανα τής ΕΟΚ έχουν έκ- 
δώσει οδηγίες πρός τά κράτη - 
μέλη γιά τήν τυποποίηση τών 
προϊόντων, τών συσκευασιών, 
τόν τρόπο παραγωγής ή τή σύν
θεσή διαφόρων προϊόντων.

'Υπάρχουν π.χ. άποφάσεις, οί 
όποιες άφορούν τις ούσίες, πού 
μπορούν νά χρησιμοποιούνται 
στά καλλυντικά καί τά πρόσθετα 
ή χρωστικά σώματα στήν παρα
γωγή τροφίμων. Οί κανόνες τού
τοι τής ΕΟκ σέ πολλές περιπτώ
σεις είτε ρυθμίζουν θέματα γιά 
τά όποια δέν ύπάρχει άκόμα ρύθ
μιση στήν 'Ελλάδα (π.χ. σχετικά 
μέ τό είδος τού χαρτιού περιτυ
λίγματος τροφίμων) είτε εισά
γουν λύσεις, πού άποτελούν 
πρόοδο σέ σύγκριση μέ τό καθε
στώς πού ισχύει σήμερα.

Ή ένταξη στήν ΕΟΚ μέ τήν συ

νακόλουθη προσαρμογή τού ελ
ληνικού δικαίου στις οδηγίες τής 
ΕΟΚ θά προωθήσει καί στή χώρα 
μας ρυθμίσεις σέ θέματα γιά τά 
όποια τό έλληνικό κράτος είχε ά- 
διαφορήσει μέχρι σήμερα.

Δέν θά πρέπει όμως νά άγνοή- 
σουμε καί τήν άλλη όψη τού νομί
σματος. Ή ένοποιηση τών διατά
ξεων τών χωρών - μελών τής 
ΕΟΚ, τήν όποιαν έπιδιώκουν τά 
όργανα τής ΕΟΚ ύπόκειται ατούς 
ίδιους περιορισμούς όπως καί οί 
προσπάθειες σέ κάθε χώρα γιά 
βελτίωση τής νομοθεσίας καί τόν 
περιορισμό τής αύθαιρεσίας. Τά 
συμφέροντα τών μεγαλοπαρα- 
γωγών τής ΕΟΚ άποτελούν έμ- 
πόδιο γιά μιά ούσιαστική πρόοδο 
καί οί διάφορες ομάδες, οί ό
ποιες τούς έκπροσωπούν, πιέ
ζουν τή διοίκηση καί νομοθετική 
έξουσία γιά όσο τό δυνατόν πιό 
άνώδυνες γιά τούς βιομηχάνους 
λύσεις.

Έτσι καί ή ένοποιηση τών δια
φόρων διατάξεων στήν ΕΟΚ δέν 
πραγματοποιείται κάτω άπό τό 
πρίσμα, μέ ποιό τρόπο θά βρεθεί 
καί θά έμπεδωθεί ή συμφερότερη 
γιά τούς καταναλωτές ρύθμιση. 
Πραγματοποιείται μέ γνώμονα 
πώς θά βρεθεί ένας κοινός παρο
νομαστής στις διάφορες λύσεις 
πού οί παραγωγοί άποδέχτηκαν 
στις χώρες μέλη. Στά πλαίσια τής 
διαδικασίας αύτής μιά λύση, πού 
ίσως ευνοεί πέρα άπό τό συνηθι
σμένο τούς καταναλωτές, έγκα- 
ταλείπεται γιά χάρη μιάς άλλης.

στήν όποια πολύ πιό εύκολα θά 
συμφωνούν οί ένδιαφερόμενοι 
βιομήχανοι. Παράδειγμα γιά τά 
παραπάνω άποτελούν μερικοί 
κανονισμοί σχετικά μέ τά τρόφι
μα.

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ή ΕΟΚ στις οδηγίες της γιά τά 
προϊόντα σοκολάτας καί κακάο έ- 
πέτρεψε τή χρησιμοποίηση κατά 
τήν παραγωγή τους καί τού βου
τύρου κακάο πού είναι ύπο- 
προϊόν κακής ποιότητας καί 
μείωσε τό άναγκαίο ποσοστό λί
πους, πού ώφειλε νά ύπάρχει 
σύμφωνα μέ τή γερμανική νομο
θεσία.

Έπέτρεψε έπίσης τή χρησιμο
ποίηση άντί γιά ζάχαρη διαφο
ρών ύποκαταστάτων τής ζάχα
ρης τών όποιων ή χρησιμοποίη
ση άπαγορευόταν σέ κράτη μέ
λη.

Στις οδηγίες της γιά προϊόντα 
αρτοποιίας καί παξιμάδια ή ΕΟΚ 
έπέτρεψε τή χρησιμοποίηση 
χρωστικών ουσιών χωρίς νά έπι- 
βάλει τήν ένδειξη στή συσκευα- 
σίσ ότι χρησιμοποιούνται χρω
στικές ούσίες, άντί θετά μέ σχετι
κούς περιορισμούς στις νομοθε
σίες τών κρατών · μελών.

Ή ένταξη μας στήν ΕΟΚ θά ση- 
μάνει, όπως συνάγεται εύκολα ά
πό τά παραπάνω, ότι θά ισχύει 
καί στήν Ελλάδα ή ρύθμιση πού 
έχει έκπονηθεί γιά όλο τό δυτικο
ευρωπαϊκό χώρο μέ καθοριστική 
συμμετοχή τών διαφόρων ομά
δων οικονομικών συμφερόντων.

Έτσι θά τεθεί φραγμός σέ τυ
χόν προσπάθειες νά έπιδιωχθεί 
στήν Ελλάδα μιά άκόμα πιό συμ
φερότερη γιά τούς καταναλωτές 
ρύθμιση. Τέτοιες προσπάθειες ό
μως είναι άναγκαίες γιατί οί κα
νόνες τής ΕΟΚ μπορούν νά έγκυ- 
μονούν σημαντικούς κινδύνους.

Οί όρμόνες γιά τήν πάχυνση 
τών ζώων δέν είναι τό μόνο πα
ράδειγμα. Άς μήν ξεχνάμε, άτι ή 
θολιθομίδη, τής όποιας ή χρήση 
οδήγησε στή γέννηση τερατο- 
μορφών παιδιών, πρωτοτέθηκε 
σέ κυκλοφορία καί πρωτοχρησι- 
μοποιήθηκε σέ μιά άπό τις χώ
ρες τής ΕΟΚ.



ECK καί καταναλωτές

του καθηγητή Κώστα Σημίτη

Στήν έκπομτή ”Εισαι στήν ECK-μάθε γιά την ΣΟΚ” οί 
προταγανδιστές της Κυβέρνησης μας παρουσίασαν ώς ένα από 
τά τιό σημαντικά αποτελέσματα τής ένταξής μας την αυξη
μένη προστασία του καταναλωτή. Κύριο παράδειγμα τους ή
ταν "τό κ^έας μέ τίς ορμόνες”. Τήν χρησιμοποίηση όρμονών 
στό κρέας μας πληροφόρησαν, απαγόρευσαν μετά τό σκάνδαλο 
οΐ υπηρεσίες τής ΕΟΚ. Τό σκάνδαλο άποκαλύφτηκε χάρις στήν 
έπέμβαση τ~ν ευρωπαϊκών ενώσεων καταναλωτών. Τό έμμεσο 
συμπέρασμα τό όποιο προσπαθούσαν νά μας έντυπώσουν ήταν: 
Τέλος πιά στήν έκμετάλλευση καί στήν ασυδοσία των παραγω:- 
γών. *ti ECK παίρνει αύστηρά μέτρα γιά νά προστατεύσει τούς 
καταναλωτές.

*11 έκπομπή τής κυβέρνησης άκολουθει τή συνηθισμένη 
τακτική τής ταραπλάνησης μέ μισές αλήθειες, ύπεραπλουστέύ- 
σεις καί Ιδεολογικά παραμορφωμένη παρουσίαση των στοιχείων. 
Τό πρώτο κάί πιό απλό έρώτημα πρδς τούς όργανωτές τής 
έκπομπής είναι *Η ECK υπάρχει έδώ καί 23 χρόνια. ΕΪκοστρία 
ολόκληρα χρόνια περίμενε γιά ν’άπαγορεύσει τή χρήση όρμο
νών γιά τήν πάχυνση των Γώων? Καί γιατί χρειάστηκε ένα 
σκάνδαλο καί τή κάθετη πτώση στίς τωλήσεις μοσχαρίσιου 
κρέατος σ ’ολη τήν Κοινότητα γιά ν*ά οφσσισθει ή απαγόρευση; 
ϋήπως, τέλος, ή άπογόρευση έξυπηρετεΐ τούς ίδιους τούς πα
ραγωγούς γιατί δίνει ώθηση στίς τωλήσεις του κρέατος καί 
συγκαλύπτει τή χρήση άλλων ούσιών αγνώστων στό πολύ κοινό, 
όπως είναι τά αναβολικά; 'Ενας τηλεθεατής πού θυμόταν τή 
συΓήτηση πού έγινε έδώ στή χώρα μας γιά τίς ορμόνες Οά μπο
ρούσε έπίσης νά κάνει τούς εξής συλλογισμούς. *0 ' Χπουργός 
Γεωργίας μας διαβεβαίωσε τότε ότι ή χρήση όρμονών απαγο
ρεύεται στήν 'Ελλάδα. Τό κράτος κστέσχε τίς είσαγόμενες 
παιδικές τροφές άπό τίς χώρες τής ΕΟΚ, γιατί είχε τήν υπό
νοια ότι περιέχουν ορμόνες. "Αρα ή δίκιά μας νομοθεσία ή
ταν πιδ προχωρημένη άπό τή νομοθεσία τής ΕΟΚ, απαγόρευε 
κι’ολας έκεϊνο πού απαγορεύτηκε μόλις τώρα στήν ΕΟΚ. Τότε



όμως ή τωρινή έκπομπή τής κυβέρνησης μας κοροϊδεύει ή μας 
κοροΐδευε πριν μερικούς μήνες ό Υπουργός Γεωργίας. Είναι 
φανερό ότι ή κυβέρνηση 6έν θέλει σέ καμμιά περίπτωση νά 
πει τήν αλήθεια. Οά προσπαθήσουμε μέ λίγα λόγια νά δώσουμε 
μ ιό στοιχειώδη πληροφόρηση στό θέμα ΕΟΚ-καταναλωτές.

Τό. όργανα τής ΕϋΚ έχουν έκδώσει οδηγίες πρός τά κρά
τη μέλη γιά τήν τυποποίηση των προϊόντων, των συσκευασιών, 
τόν τρόπο παραγωγής, ή τή σύνθεση διαφόρων προϊόντων. 
'Υπάρχουν π.χ. αποφάσεις, οί όποιες άφορούν Ή ς  ούσίες, πού 
μπορούν νά χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά καί τά πρόσθετα 
ή χρωστικά σώματα στήν παραγωγή τροφίμων. Οί κανόνες τούτοι 
τής ΕΟΚ σέ πολλές περιπτώσεις είτε ρυθμίζουν θέματα γιά τά 
όποια 6έν υπάρχει ακόμη ρύθμιση στήν 'Ελλάδα (π.χ. σχετικά 
μέ τδ είδος του χαρτιού περί υλίγματος τροφίμων) είτε είσά- 
γουν λύσεις, πού άποτελούν πρόοδο σέ σύγκριση μέ τό καθεστώς 
πού ίσχύει σήμερα. 'Η ένταξη στήν ΕΟΚ μέ τήν συνακόλουθη υ
ποχρεωτική προσαρμογή τού ελληνικού δικαίου στις οδηγίες τής 
ii.UK θά προωθήσει καί στή χώρας μας ρυθμίσεις σέ θέματα γιά 
τά όποια τό ελληνικό κράτος είχε αδιαφορήσει μέχρι σήμερα.

Δέν θά πρέπει όμως νά άγνοήσουμε καί τήν άλλη όψη τού 
νομίσματος. II ενοποίηση των διατάξεων των χωρών μελών της 
ΙιωΚ, τήν οποίαν έπιδιώκουν τά όργανα τής ΕΟΚ ύπόκειται ατούς 
ίδιους περιορισμούς όπως καί οί προσπάθειες σέ κάθε χώρα 
γιά βελτίωση τής νομοθεσίας καί περιορισμό τής αυθαιρεσίας 
των παραγωγών, ϊά συμφέροντα των παραγωγών άποτελούν έμπδ- 
διο γιά μιά ούσιαστική πρόοδο καί οί διάφορες ομάδες, οί ό
ποιες τούς έκπροσωπούν, πιέΓουν τή διοίκηση καί νομοθετική 
έζουσία γιά όσο τδ δυνατόν πιό ανώδυνες γιά τούς βιομηχά- 
νους λύσεις. ''Ετσι καί ή ενοποίηση των διαφόρων διατάξεων 
στήν ΕΟΚ δέν πραγματοποιείται κάτω άπδ τδ πρίσμα, μέ ποιδ 
τρόπο θά βρεθεί καί θά έμπεδωθεί ή συμφερότερη γιά τούς κα
ταναλωτές ρύθμιση. Πραγματοποιείται μέ γνώμονα πώς θά βρεθεί 
ένας κοινός παρονομαστής στίς διάφορες λύσεις πού οί παραγω
γοί αποδέχτηκαν ότίς χώρες μέλη. Στά πλαίσια τής διαδικασίας 
αύτής μιά λύση, πού ίσως εύνοει πέρα από τό συνηθισμένο 
τούς καταναλωτές, έγκσταλείπεται γιά χάρη μιας άλλης, στήν 
οποία πολύ πιό εύκολα θά συμφωνούν οί ένδιαφερδμενοι βιομή-



-χάνοι. Παράδειγμα γιά τά παραπάνω αποτελούν μερικοί κανο
νισμοί σχετικά μέ τά τρόφιμα. "Η ΕΟΚ στις όδηγίες της, γιά 
τά προϊόντα σοκολάτας καί κακάο έπέτρεφε τή χρησιμοποίηση 
κατά τ ήν παραγωγή τους καί του βουτύρου κακάο πού είναι 
υποπροϊόν κακής ποιότητας καί μείωσε τό άναγκαΐο ποσοστό 
λίπους, πού ωφειλε νά υπάρχει σύμφωνα μέ τή γερμανική νομο
θεσία. 'Επέτρεφε έπίσης τή χρησιμοποίηση αντί γιά Γάχαρη 
διαφόρων υποκατάστατων τής Γάχαρης, των οποίων ή χρησιμοποίη
ση απαγορευόταν σέ'κράτη μέλη. Στίς όδηγίες της γιά προϊόντα 
άρτοποϊίας καί παξιμάδια ή ΕΟΚ έπέτρεφε τή χρησιμοποίηση 
χρωστικών ουσιών χωρίς νά έπιβάλει τήν ένδειξη στή συσκευα- 
σία ότι χρησιμοποιούνται χρωστικές ουσίες, αντίθετα μέ σχε
τικούς περιορισμούς στίς νομοθεσίες των κρατών μελών.

Ή  ένταξή μας στήν EUE θά σημάνει, όπως συνεπάγεται 
εύκολα άπό τά παραπάνω, ότι θά ίσχύσει καί στήν 'Ελλάδα ή 
ρύθμιση πού έχει έκπονηθεϊ γιά όλο τό δυτικοευρωπαϊκό χώρο 
μέ καθοριστική συμμετοχή των ομάδων συμφερόντων των παραγω
γών. ""Ετσι θά τεθεί φραγμός σέ τυχόν προσπάθειες νά έπι- 
διωχθεΐ στήν 'Ελλάδα μιά άκόμη πιό συμφερωτερη γιά τούς κα
ταναλωτές ρύθμιση. ϊέτοιες προσπάθειες είναι όμως αναγκαίες 
γιατί οι κανόνες τής ΕΟΚ μπορούν νά έγκυμονούν σημαντικούς 
κινδύνους. Ci ορμόνες γιά τήν πάχυνση των Γωων δέν είναι τό 
μόνο παράδειγμα. "Ας μή ξεχνάμε, ότι ή θαλιθομίδη, τής ό
ποιας ή χρήση οδήγησε στή γένεση τερατόμορφων παιδιών, πρωτο- 
τέθηκε οέ κυκλοφορία καί πρωτοχρησιμοποιήθηκε σέ μιά άπό τίς 
χώρες τής ECK.


