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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Σύνδεσμός μας καταδικάζει τους ασυνείδητους επιχειρηματίες, αν
υπάρχουν, που εν γνώσει τους προσφέρουν ‘’μπόμπες’’ ποτά στους
θαμώνες τους, αλλά δεν μπορούν κάποιοι ελάχιστοι να γίνονται ‘’μπόμπες’’
στα χέρια ορισμένων καλοθελητών και να σκάνε μέσα στις επιχειρήσεις
50.000 και πλέον σωστών και έντιμων επιχειρηματιών που σέβονται και
εκτιμούν τον καταναλωτή. Εάν έχετε στοιχεία κύριοι κυβερνώντες,
σφραγίστε τα ένοχα καταστήματα. Είναι τόσο απλό. Αλλά πιο απλό είναι να
βρείτε τους εισαγωγείς νοθευμένων ποτών, γιατί ο κλάδος μας δεν τα
εισάγει, ούτε τα παρασκευάζει. Θα μας πείτε βέβαια χοντρό κι επικίνδυνο το
παιχνίδι, με τεράστια οικονομικά οφέλη ένθεν και ένθεν, διότι άλλως δεν
είναι δυνατόν να γνωρίζουν κάποιοι πως και από που εισάγονται, πως και
που παρασκευάζονται, αλλά να λένε μόνο ότι διοχετεύονται από τα μαγαζιά
του κλάδου μας. Ε λοιπόν αυτοί που τα παρασκευάζουν, κάπου πρέπει να τα
διοχετεύσουν. Ο κλάδος μας όμως, ανήκει και αυτός στο καταναλωτικό
κοινό και δεν έχει την δυνατότητα ούτε αρμοδιότητά του είναι να διαθέτει
χημικούς για ελέγχους των ποτών. Από κάπου τα προμηθεύεται με τιμολόγια
αγοράς. Γιατί βάσει των τιμολογίων αγοράς δεν ελέγχετε τους εκδότες; Εξ’
άλλου ας μην ξεχνάμε πόσοι τόνοι ακατάλληλου και επικίνδυνου για την
Δημόσια υγεία ηλιελαίου διοχετεύθηκαν πριν κάποια χρόνια στο
καταναλωτικό κοινό από τις μεγαλύτερες αλυσίδες super market. Έφταιγαν
τα super market; Όχι βέβαια. Οι καταναλωτές, που ήταν και επιχειρηματίες
του δικού μας κλάδου, το γνώριζαν; Όχι βέβαια. Γιατί τώρα κύριοι, στην
αγορά των ‘’μπόμπα’’ ποτών πρέπει να το γνωρίζουν; Ποιος σας είπε ότι οι
επιχειρηματίες, που δίνουν τεράστια ποσά στις κάβες γνωρίζουν αν τα ποτά
που αγοράζουν είναι ‘’μπόμπα’’; Ποιος σας είπε ότι ο επιχειρηματίας του
κλάδου μας προτιμά, εν γνώσει του, να κερδίσει 5 - 8 Ευρώ από ένα
μπουκάλι νοθευμένου ποτού, τη στιγμή που το κάθε γνήσιο μπουκάλι του
εξασφαλίζει ένα αξιόλογο κέρδος; Ποιος σας είπε ότι ο επιχειρηματίας του
κλάδου μας δεν σέβεται τον πελάτη του και δεν τον θέλει ει δυνατόν κάθε
μέρα στο μαγαζί του; Ποιος σας είπε ότι ο επιχειρηματίας του κλάδου μας
δεν έχει οικονομικό όφελος να πληρωθεί 5 υγιή ποτά από τον πελάτη παρά 2
‘’μπόμπα’’, διότι στο τρίτο θα έχει χαλασθεί; Γιατί μας παρουσιάζετε σαν
εγκληματίες και τους πραγματικούς ενόχους προτιμάτε να μην τους
αγγίζετε; Είμαστε κι εμείς γονείς και σαν γονείς φερόμαστε και φοβόμαστε
το ίδιο με εσάς που ελαφρά τη καρδία μας κατηγορείτε συνεχώς με ότι
στραβό γίνεται τη νύχτα, αλλά δυστυχώς για όλους τους κατήγορους, οι
στατιστικές μετρήσεις αποδεικνύουν περίτρανα ότι το κοινωνικό μας έργο
στις σχέσεις των συνανθρώπων μας ουδεμία σχέση έχει με την λασπολογία.

Ναι θέλουμε κι εμείς να κερδίσουμε, αλλά όχι εις βάρος της υγείας των
πελατών μας, γιατί αυτοί μας ζουν κι εμείς θέλουμε να ΖΟΥΝ διασκεδάζοντας
υγειώς στα μαγαζιά μας.
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