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Ενυπόγραφα δημοσιεύματα απηχούν 
τις απόψεις εκείνων που τα γράφουν. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση από τον 
“ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ” υπό τον όρο ότι το 
δημοσίευμα δεν θα χρησιμοποιηθεί 
για σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης 
πωλήσεων. Επίσης με την προϋπόθεση 
ότι θα αναφέρεται ότι το δημοσίευμα είναι 
παρμένο από τον “ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ”.

Ο ΚΣΚ δεν φέρει ευθύνη αν αλλάξουν οι τιμές των 
προϊόντων που αναγράφονται στις έρευνες. 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ιδρύθηκε το 1973 από ομάδα Κυπρίων καταναλωτών. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου απαρτίζεται ως εξής: 15 μέλη που εκλέγονται κάθε 2 
χρόνια από την Γενική Συνέλευση. 2 μέλη από κάθε επαρχιακή επιτροπή (ο πρόεδρος και ένα 
άλλο μέλος) που συμμετέχουν ex officio.

Τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών 
προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους και διαθέτουν αρκετό από τον ελεύθερο τους 
χρόνο για τις εργασίες του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος είναι μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός και ακομμάτιστος.
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Αγαπητά Μέλη,
Φίλοι Καταναλωτές,

Δεν έφθαναν οι μέχρι τώρα περικοπές των εισοδημάτων μας και η 
ανεργία, Δεν ήταν αρκετές οι πιέσεις στον προϋπολογισμό μας από 
τις καλπάζουσες τιμές και η αδυναμία των υπηρεσιών να ελέγξουν 
την εκμετάλλευση του καταναλωτή, πρέπει τώρα να υποστούμε και 
τα μέτρα του Μνημονίου.

Αφού η πολιτεία δεν μπόρεσε να πάρει έγκαιρα μέτρα για εξυγίανση 
της οικονομίας μας, έπρεπε να μας επιβάλουν άλλοι οδυνηρά μέτρα 
μέσα σε πιεστικά χρονοδιαγράμματα.
Αφού όμως αναγκαστήκαμε να δεχτούμε το Μνημόνιο, τώρα το 
επιθυμητό είναι να ανταποκριθεί η πολιτεία στις υποχρεώσεις της, 
ώστε να μην ακολουθήσουν και άλλα μνημόνια και πρόσθετα μέτρα, 
όπως έγινε στην Ελλάδα.

Όσον αφορά το ζήτημα των τραπεζών, η ανακεφαλαιοποίηση των 
οποίων θα γίνει με τις θυσίες των φορολογουμένων, απαιτούμε δύο 
πράγματα:
Α) Απόδοση ευθυνών σε όσους ευθύνονται και απόλυτη διαφάνεια 
για το τι πήγε λάθος.
Β) Επιστροφή από τις τράπεζες στους φορολογούμενους μέσω του 
κράτους των κεφαλαίων που θα αντληθούν από τους πολίτες.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στα 
έξοδα μας και καλύτερος προγραμματισμός. Στους δύσκολους 
καιρούς φαίνονται οι καλοί συνεργάτες που σέβονται τον καταναλωτή 
και αυτούς επιβραβεύουμε. 

Ένα θέμα που προκαλεί αγωνία σε πολλά νοικοκυριά είναι η πρόνοια 
του μνημονίου για κατάσχεση περιουσίας για μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια. Αν αυτή η πρόνοια δεν αλλάξει, χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Το 2013 και 2014 θα είναι δύσκολα χρόνια. Πρέπει λοιπόν να 
οπλιστούμε με πολλή δύναμη και υπομονή για να αντιμετωπίσουμε 
και αυτό το εμπόδιο και αυτή την ταλαιπωρία.

Η σκέψη μας είναι στους συμπολίτες μας που δυστυχούν και γι’ 
αυτούς ας κάνουμε ότι μπορούμε για να βοηθήσουμε.

 Ευχόμαστε υγεία και αισιοδοξία για τον καινούργιο χρόνο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Φρύνη Μιχαήλ
Πρόεδρος

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ… ΜΝΗΜΟΝΙΟ!
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