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Συνέντευξη
ΠΑΡΙΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

●  Οι λαϊκές αγορές έμειναν ανοιχτές σε όλη 
τη διάρκεια της πανδημίας. Υπήρξε ποτέ 
περίπτωση να κλείσουν; 
Ναι! Κάποια στιγμή όλα κρεμόταν από μια 

κλωστή. Η οποία ήταν έτοιμη να σπάσει.

● Πότε συνέβη αυτό;
Έγινε μια δραματική συνεδρίαση του Διοι-

κητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΛΑ, την Κυρια-
κή 15 Μαρτίου 2020. Νομίζω ότι αυτή θα μεί-
νει ως μια ιστορική ημερομηνία στον κλάδο 
των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγο-
ρών. Αλλά και στον θεσμό των λαϊκών αγο-
ρών γενικότερα. 

● Τι έγινε τότε; 
Οι πιέσεις να κλείσουν οι λαϊκές αγορές 

ήταν αφόρητες. Τα κρούσματα του κορωνοϊ-
ού εκείνη την Κυριακή είχαν φτάσει πλέον συ-
νολικά τα 228. Μετρούσαμε ήδη τον τέταρτο 
νεκρό, ο οποίος μάλιστα ήταν ένας 54χρονος.
Την προηγούμενη ημέρα, Σάββατο, ο πρωθυ-
πουργός είχε δώσει εντολή να κλείσουν οι ορ-
γανωμένες παραλίες και τα χιονοδρομικά κέ-
ντρα. Κυριακή πρωί έκλεισαν οι αεροπορικές 
συγκοινωνίες με την Ιταλία και λίγο αργότε-
ρα όλα τα ξενοδοχεία της χώρας. Και σαν μην 
έφταναν όλα αυτά βγήκε και βουλευτής του 
κυβερνώντος κόμματος θετικός στον κορω-
νοϊό. Στα κανάλια γινόταν χαμός!

● Εσείς τι κάνατε; 
Πηγαίνοντας στα γραφεία της Ομοσπονδίας 

για την έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου έσπαγα το κεφάλι μου να βρω 
λύση. Να κλείνουν όλα το ένα μετά το άλλο και 
να μείνουν οι λαϊκές αγορές ανοιχτές φαινό-
ταν αδύνατο. Μιλούσα συνέχεια στο τηλέφωνο 
και με τον Άδωνι Γεωργιάδη και με τον Γιώργο 
Πατούλη που μου περιέγραφαν μια πολύ δύ-
σκολη κατάσταση. Τότε μου κατέβηκε η ιδέα 
για το… γάντι. 

● Τι ακριβώς ήταν αυτή η «ιδέα για το γάντι»;
Εισηγήθηκα στο διοικητικό συμβούλιο να 

φοράμε γάντια όχι μόνον εμείς που έτσι και 
αλλιώς φορούσαμε. Αλλά και οι καταναλωτές. 
Και επειδή οι καταναλωτές μπορεί να μην εί-
χαν γάντια, να τους τα δίνουμε δωρεάν εμείς. 
Δηλαδή «Θέλεις φίλε να διαλέξεις φρούτα από 
τον πάγκο; Φόρα πρώτα το γάντι που σου το 
δίνω εγώ ο ίδιος και μετά διάλεξε ό,τι θέλεις»

● Ποια ήταν η απήχηση;
Τεράστια! Το σχετικό δελτίο τύπου που αργά 

εκείνο το βράδι της Κυριακής εξέδωσε η Ομο-
σπονδία «έπαιξε» παντού. Κανάλια, ραδιόφω-
να, sites, εφημερίδες. Έγινε σλόγκαν! «Με το 
γάντι στις λαϊκές αγορές». Ήταν το πρώτο απο-

φασιστικό βήμα για να κερδίσουμε την μάχη 
των «ανοιχτών λαϊκών αγορών». Στην πιο κα-
θοριστική στιγμή του πολέμου. Όταν, κυριο-
λεκτικά, όλα κρεμόταν σε μια λεπτή κλωστή 
έτοιμη να σπάσει. 

●  Πώς ήταν η συνέχεια αυτού του ιδιότυπου 
πολέμου;
Εξίσου δύσκολη. Μετά τα γάντια και τα αντι-

σηπτικά με τα οποία γεμίσαμε τους πάγκους, 
ήρθε το πραγματικό «μαρτύριο» της εφαρμο-
γής των μέτρων. Πέντε μέτρα απόσταση των 
πάγκων, 50-50 στην συμμετοχή των επαγγελ-
ματιών πωλητών λαϊκών αγορών, εκτός οι 
παραγωγοί που δεν ξεκινούσαν από την Αττι-
κή και το πιο σκληρό, ο αποκλεισμός των συ-
ναδέλφων μας που πουλάνε τα λεγόμενα «βι-
ομηχανικά είδη».

●  Πόσο εύκολη ήταν η εφαρμογή αυτών των 
μέτρων;
Τέτοια μέτρα δεν θα μπορούσαν να εφαρ-

μοστούν ούτε στην πιο πειθαρχημένη χώρα 
του κόσμου. Και όμως! Εμείς οι άνθρωποι των 
λαϊκών αγορών καταφέραμε να τα εφαρμό-
σουμε. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Γιατί πιστέ-
ψαμε στους εαυτούς μας. Το βάλαμε πείσμα. 
Να προστατέψουμε την δημόσια υγεία, το ει-
σόδημα των καταναλωτών και βέβαια το δικό 
μας επάγγελμα. 

●  Πώς αισθάνεστε τώρα, αποτιμώντας αυτόν 
τον αγώνα σας;
Μετά τον κορωνοϊό, τίποτα στις λαϊκές αγο-

ρές δεν είναι όπως πριν. Αποδείξαμε σε όλους 
ότι δεν είμαστε οι «λαϊκατζήδες» όπως κά-
ποιοι για χρόνια ολόκληρα αποκαλούσαν τον 
κλάδο. Είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι επαγγελ-
ματίες, φορολογούμενοι πολίτες που στην πιο 
κρίσιμη στιγμή για τον τόπο βάλαμε το δικό 
μας λιθαράκι για να σταθεί η κοινωνία όρθια. 

● Πώς έγινε αυτό; 
Μέσα στην πανδημία όταν εκατοντάδες χι-

λιάδες Έλληνες προσπαθούσαν να τα βγάλουν 
πέρα με το 800ρι και σε ψυχολογική κατάστα-
ση δικαιολογημένης ανασφάλειας, οι ανοιχτές 
λαϊκές αγορές τους προσέφεραν δυο πολύ 
σημαντικά πράγματα.

● Ποια ήταν αυτά;
Πρώτα από όλα οι χαμηλές τιμές στα βασι-

κότερα καταναλωτικά είδη. Φαντάζεστε που 
θα είχαν φτάσει οι τιμές αν λειτουργούσαν μό-
νον τα σούπερ μάρκετ; Και δεύτερον, εξίσου 
σημαντικό, τη δυνατότητα να βγαίνουν από τα 
σπίτια τους, να σπάνε τον εγκλεισμό, να βρί-
σκονται σε ένα περιβάλλον φιλικό, ανθρώπινο 
και ασφαλές! Να μπορούνε να μιλάνε με συ-
νανθρώπους τους. Ο κοινωνικός ρόλος των 
λαϊκών αγορών είναι ανεκτίμητος και πολυ-
διάστατος. Πρόκειται για ένα «κεκτημένο» 
του ίδιου του λαού μας. Και αυτό αποδείχθη-
κε στην πανδημία. 

●  Υπήρξαν στιγμές που φοβηθήκατε ότι όλη 
αυτή η προσπάθεια για «ανοιχτές λαϊκές 
αγορές» κινδύνευε με αποτυχία; 

Ναι! Υπήρξαν περιπτώσεις που λέγαμε 
«κλείνουμε…, δεν κλείνουμε…». Όταν τα 
κρούσματα είχαν αυξηθεί και ορισμένοι σκέ-
φτηκαν να αρπάξουν την ευκαιρία για να κα-
ταφέρουν ένα καίριο πλήγμα στον θεσμό των 
λαϊκών αγορών. 

● Ποιοι είναι αυτοί;
Δεν θα τους κατονομάσω! Ο κόσμος τους 

ξέρει. Όπως, επίσης, ξέρει ότι εμείς δίνου-
με καθημερινό αγώνα εναντίον των όποιων 
κερδοσκοπικών συμφερόντων. Γιατί εμείς εί-
μαστε κομμάτι του ελληνικού λαού και τα λε-
φτά που παίρνουμε από τους καταναλωτές τα 
ξαναρίχνουμε στην ελληνική οικονομία και 
στην ελληνική κοινωνία. Δεν τα στέλνουμε 
στο εξωτερικό…

●  Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές του «κλεί-
νουμε, δεν κλείνουμε» ποια συμπαράστα-
ση είχατε και από ποιους;
Πρώτα από όλα από τους ίδιους τους συνα-

δέλφους μας. Από τα μέλη της Ομοσπονδίας, 
τους πρόεδρους των σωματείων, από το δι-
οικητικό συμβούλιο της ΠΟΣΠΛΑ και από τον 
κάθε απλό επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγο-
ρών. Είμασταν ενωμένοι σαν μια γροθιά…

● Ναι, αλλά γροθιά «με γάντι»
Περισσότερο κυριολεκτικά και λιγότερο με-

ταφορικά. Ναι στο προστατευτικό, στο υγειο-
νομικό γάντι για τη δημόσια υγεία. Και εδώ 
αποδειχθήκαμε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. 
Γιατί, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, δεν ιχνη-
λατήθηκε κρούσμα κορωνοϊού σε λαϊκές αγο-
ρές. Τώρα αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό 
του θεσμού των λαϊκών αγορών, με την δια-
φάνεια στην λειτουργία του και με τους εξο-
νυχιστικούς ελέγχους, ο δυναμικός αγώνας 
τώρα ξεκινάει. 

● Τι εννοείτε;
Επόμενος σταθμός είναι το Νομοσχέδιο για 

τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών. Εί-
μαστε σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και έχουμε τη διαβεβαίωση 
ότι θα αποτελέσει μια από τις βασικές και άμε-
σες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνη-
σης. Και εδώ πρέπει να επανέλθω στο προη-
γούμενο ερώτημά σας,

● Σε ποιο;
Στο ποιοι μας συμπαραστάθηκαν στον αγώ-

να για «ανοιχτές λαϊκές αγορές» στην περίο-
δο της πανδημίας. Αναφέρθηκα στους συνα-
δέλφους μου. Αλλά οφείλω να αναγνωρίσω 
ότι τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γε-
ωργιάδης, όσο και ο Περιφερειάρχης Αττικής 
Γιώργος Πατούλης έδωσαν μαζί μας αυτόν τον 
αγώνα για «ανοιχτές λαϊκές αγορές». Στάθη-
καν δίπλα μας στα δύσκολα. Μαζί με όλους 
τους συνεργάτες και το επιτελείο τους. 

κρατήσαμε την κοινωνία όρθια μέσα στην κρίση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΠΩΣ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΝΟΙχΤΕΣ ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Η συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης τόσο στην εφημε-
ρίδα μας όσο και στην ομώνυμη τηλεοπτική εκπομπή («Λα-
ϊκών Βήμα») έχει ιδιαίτερη σημασία.

Βεβαίως, θα πει κάποιος ότι «Ο Γεωργιάδης είναι κάθε 
ημέρα στα κανάλια».

Όμως είναι η πρώτη φορά που αρμόδιος υπουργός μίλη-
σε σε εφημερίδα της Ομοσπονδίας και σε τηλεοπτική εκπο-
μπή της Ομοσπονδίας.

Το κυριότερο! Η συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν 
αποκλειστικά για θέματα των λαϊκών αγορών.

Γι’ αυτό και οι δεσμεύσεις του υπουργού έχουν την ιδιαί-
τερη σημασία που προαναφέραμε.

«Το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές είναι μια από τις 
επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες μας» είπε ο Άδωνις 
Γεωργιάδης. 

Και είναι το Νομοσχέδιο αυτό που πρόκειται να εκσυγ-
χρονίσει, να αναβαθμίσει τις λαϊκές αγορές, αλλά και να 
επιλύσει χρόνια προβλήματα των επαγγελματιών πωλη-

τών των λαϊκών αγορών.  Η ΠΟΣΠΛΑ , λοιπόν, γυρίζει ορι-
στικά σελίδα.

Δώσαμε, όλοι μαζί, την μάχη για «ανοιχτές λαϊκές αγορές» 
στην περίοδο του κορωνοϊού.

Και την κερδίσαμε!
Γιατί, εκτός όλων των άλλων, επενδύσαμε στην εξωστρέ-

φεια και στην επικοινωνία με την ελληνική κοινωνία.
Δεν κλειστήκαμε στους εαυτούς μας.
Απλώσαμε το χέρι (αναγκαστικά «με το γάντι») στους κα-

ταναλωτές.
Εκατοντάδες ήταν τα δημοσιεύματα και δεκάδες τα τηλε-

οπτικά ρεπορτάζ για τις λαϊκές αγορές στους μήνες του κο-
ρωνοϊού. 

Σε όλα αυτά η Ομοσπονδία είχε τον δικό της λόγο.
Τεκμηριωμένο, μαχητικό, αλλά και φιλικό προς την κοι-

νωνία. χωρίς εξαλλοσύνες.
Έτσι κάναμε το μεγάλο βήμα για να αλλάξουμε την εικόνα 

των λαϊκών αγορών στην συνείδηση του Έλληνα.

Τα μηνύματα που ήδη παίρνουμε είναι θετικά και ελπι-
δοφόρα. Αλλά ο αγώνας συνεχίζεται. Όμως τώρα πιά έχου-
με βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η κοινωνία είναι με 
το μέρος μας. 

Το τηλεφωνικό κέντρο στην διάρκεια της τηλεοπτικής εκ-
πομπής μας κάθε Δευτέρα κατακλύζεται από μηνύματα συ-
μπαράστασης από όλη την Ελλάδα.

Το νέο αναβαθμισμένο ενημερωτικό portal της Ομοσπον-
δίας δέχεται εκατοντάδες επισκέπτες από την πρώτη ημέρα 
της νέας λειτουργίας του. 

Και αυτή η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας φτάνει 
σε κάθε γωνιά των λαϊκών αγορών, σε χιλιάδες σπίτια, στο 
πρωθυπουργικό γραφείο και σε όλα τα υπουργεία.

Η ΠΟΣΠΛΑ, λοιπόν, γύρισε οριστικά σελίδα και είναι απο-
φασισμένη να κερδίσει την μάχη για την αναβάθμιση και για 
τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών.

Όπως ακριβώς κέρδισε την μάχη για τις «ανοιχτές λαϊκές 
αγορές» στην περίοδο της πανδημίας.  

«Στην περίοδο του κορωνοϊού έπεσαν οι 
μάσκες και αποκαλύφθηκε ποιοι πραγματι-
κά μοχθούνε για την ελληνική οικογένεια και 
ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται απο-
κλειστικά και μόνον για τα κέρδη των επιχει-
ρήσεών τους» τόνισε στην εφημερίδα μας ο 
νομικός σύμβουλος της ΠΟΣΠΛΑ και γνωστός 
δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος. 

Με παρεμβάσεις του στον ευρύτερο δημό-
σιο διάλογο (ο Βασίλης Καπερνάρος είναι και 
δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων) 
αναφέρεται σε αλυσίδες super markets τα 
οποία ανήκουν ιδιοκτησιακά σε αλλοδαπούς 
εκατομμυριούχους που όπως χαρακτηριστι-
κά τονίζει «τα λεφτά των Ελλήνων τα στέλνουν 
κατευθείαν στο εξωτερικό».

Κατά την κρίση του κορωνοϊού και ειδικά 
τις πρώτες ημέρες και εβδομάδες τα super 
markets πραγματοποίησαν ρεκόρ κερδών 
την ίδια χρονική περίοδο που στις λαϊκές αγο-
ρές εφαρμοζόταν περιοριστικά μέτρα και κυ-
ρίως το 50-50 το οποίο ανάγκαζε τους μισούς 
επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών στην 

ουσία να χάνουνε το μεροκάματο.
«Αλλά οι λαϊκές αγορές, σε πείσμα ορισμέ-

νων, παρέμειναν ανοιχτές και έτσι συγκρα-
τήθηκαν οι τιμές βασικών καταναλωτικών 
αγαθών» λέει ο Βασίλης Καπερνάρος επιση-
μαίνοντας πάντως ότι: «Όταν οι λαϊκές αγο-
ρές λειτουργούσαν με τους μισούς πάγκους 
το ωράριο των super markets παρατεινόταν».

Στην πρώτη και πλέον δύσκολη περίοδο 
της καραντίνας και συγκεκριμένα από τις 24 
Φεβρουαρίου έως τις 12 Απριλίου τα super 
markets αύξησαν τις εισπράξεις τους (σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο) κατά 
30.7% με τον συνολικό τζίρο να φτάνει στα 1,36 
δισ. ευρώ. 

Έτσι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 οι ει-
σπράξεις των super markets έφτασαν μια 
ανάσα από τα 2 δισ. ευρώ (συγκεκριμένα ήταν 
1,985 δισ. ευρώ), ποσό ιλιγγιώδες για τα ελλη-
νικά δεδομένα και αυτό χάρη στην «εκτίνα-
ξη» εσόδων που παρατηρήθηκε μόλις εφαρ-
μόστηκαν τα περιοριστικά μέτρα λόγω του 
κορωνοϊού.

«Μεγάλο μέρος αυτών των εκατομμυρίων 
που βγαίνουν από τις τσέπες των απλών Ελ-
λήνων πηγαίνει στο εξωτερικό, σε Γερμανία, 
Βέλγιο και αλλού» λέει ο Βασίλης Καπερνά-
ρος τονίζοντας και μια άλλη παράμετρο, αυτήν 
την φορά αναφορικά με τις τιμές βασικών κα-
ταναλωτικών αγαθών.

«Το ακριβότερο φρούτο, λαχανικό, ζαρζα-

βατικό, όσπριο, ψάρι ή οποιοδήποτε άλλο τρό-
φιμο στην λαϊκή αγορά είναι πολύ φτηνότε-
ρο από το πιο... φτηνό αντίστοιχο τρόφιμο στο 
super market» λέει ο γνωστός δικηγόρος και 
καταλήγει: «Δεν έχετε να κάνετε παρά μια 
απλή σύγκριση. Πάρτε τα φυλλάδια προσφο-
ρών από τις μεγάλες αλυσίδες super markets 
και πηγαίνετε με αυτά στις λαϊκές αγορές. Το 
πιο φτηνό τρόφιμο που διαφημίζουν τα φυλ-
λάδια αυτά θα το βρείτε φτηνότερο στον πάγκο 
της λαϊκής αγοράς».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι εκτός από 
τις χαμηλότερες τιμές τα ίδια αυτά προϊόντα 
πωλούνται στις λαϊκές αγορές σε πολύ με-
γαλύτερη ποικιλία αφού, σε αντίθεση με τα 
super markets, οι επαγγελματίες πωλητές 
λαϊκών αγορών πρέπει να διαθέσουν αυθη-
μερόν τα προϊόντα τους.

Οι μεγάλες αλυσίδες των super markets δι-
αθέτουν τεράστιες αποθήκες και εντυπωσια-
κής χωρητικότητας ψυγεία στα οποία μπο-
ρούν να διατηρήσουν προϊόντα μιας μόνον 
ποικιλίας για πολύ μακρύ χρονικό διάστημα. 

Ξέρουμε να κερδίζουμε τις μάχες!
editorial

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ super markets

«Τα λεφτά από τις τσέπες των Ελλήνων 
πηγαίνουν στο εξωτερικό»

Μεγάλες αλυσίδες έκαναν ρεκόρ κερδών στην περίοδο της πανδημίας
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ΠΑΡΙΣ χΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

«Προστατέψαμε την υγεία και το εισόδημα του απλού Έλληνα!»
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Συνέντευξη
ΠΑΡΙΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

● κύριε Υπουργέ, πότε θα έχουμε επαναφο-
ρά στην πλήρη κανονικότητα; Δηλαδή άρση 
όλων των περιοριστικών μέτρων που τέθη-
καν σε εφαρμογή λόγω κορωνοϊού; 

Όταν βρεθεί το εμβόλιο και εμβολιαστεί η 
κρίσιμη εκείνη μάζα του πληθυσμού που δεν 
θα επιτρέπει την διάδοση της νόσου.  Μέχρι 
να βρεθεί το εμβόλιο και να το κάνουμε τα μέ-
τρα θα ισχύουν. 

● Πώς εκτιμάτε την συμμόρφωση των επαγ-
γελματιών πωλητών στις λαϊκές αγορές με 
τους κανόνες υγιεινής που επιβλήθηκαν 
λόγω του ιού;

Από τα μέσα Μαρτίου που ξεκίνησαν τα πε-
ριοριστικά μέτρα κυκλοφορίας μέχρι και σή-
μερα η σχέση μου με τους ανθρώπους των 
λαϊκών αγορών έγινε πάρα πολύ στενή! Δια-
χρονικά, βεβαίως υποστηρίζω τις λαϊκές αγο-
ρές. Αλλά την περίοδο της πανδημίας ήρθαμε 
πολύ πιο κοντά.

● Πώς συνέβη αυτό; 
Γιατί προσπαθήσαμε από κοινού να συνεχιστεί 
η λειτουργία των λαϊκών αγορών. Και σε γε-
νικές γραμμές στην πλειοψηφία των λαϊκών 
αγορών τα μέτρα εφαρμόστηκαν. Μπορεί να 
υπήρξαν κάποιες λίγες εξαιρέσεις. Μεμονω-
μένες περιπτώσεις στις οποίες χρειάστηκε να 
παρέμβουμε λίγο πιο αυστηρά. Αλλά και σε 
αυτές τις περιπτώσεις το όποιο λάθος δεν έγι-

νε επίτηδες,   αλλά  μέσα στη μάχη της καθη-
μερινότητας. Γι’ αυτό και συνολικά είμαι αρ-
κετά ευχαριστημένος.

● Με μια φράση πώς θα αποτυπώνατε το συ-
μπέρασμά σας από την λειτουργία των λαϊ-
κών αγορών στην περίοδο της πανδημίας;

Οι  λαϊκές αγορές σε αυτή την κρίση έχουν 
μεγάλο μερίδιο σε αυτό που όλοι μαζί πετύ-
χαμε. Δηλαδή στο ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες 
σταθήκαμε  όρθιοι. 

● Πώς ήταν η συνεργασία σας με την ΠΟΣ-
ΠΛΑ και με τον πρόεδρό της Δημήτρη Μου-
λιάτο; 

Με τον κύριο Μουλιάτο, το Δημήτρη , γιατί εί-
μαστε φίλοι χρόνια η συνεργασία ήταν άψογη.  
Μιλούσαμε  σχεδόν κάθε μέρα. Γιατί ειδικά τις 
πρώτες μέρες αυτής της δύσκολης περιόδου 
υπήρξε ξαφνικά βροχή αιτημάτων,  κυρίως από 
δημάρχους,  για να κλείσουν οι λαϊκές αγορές.

● Πώς αντιμετωπίσατε αυτά τα αιτήματα; 
χρειάστηκα  ισχυρότατα  επιχειρήματα για 

να στηρίξω την απόφασή μας να κρατήσουμε 
τις λαϊκές αγορές ανοιχτές. Αλλά και η ίδια η 

ΠΟΣΠΛΑ με τον Δημήτρη  Μουλιάτο με όπλι-
σαν  με κατάλληλα επιχειρήματα. Έτσι κρατή-
σαμε τις λαϊκές αγορές ανοιχτές. Με δυσκο-
λίες. Με περιορισμούς . Με αποστάσεις. Αλλά  
πάντως ο πυρήνας έμεινε ανοιχτός. 

● Θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Γιατί παρά τις 
ισχυρές πιέσεις που ασκήθηκαν κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης αλλά και εσείς ο ίδιος .. «βάλατε πλάτη» !  
Τόσο με την στάση σας όσο και με τις δηλώ-
σεις σας. κρατήσατε ανοιχτές τις λαϊκές αγο-
ρές.  Από το τελικό αποτέλεσμα πόσο αισθά-
νεστε δικαιωμένος; 

 Αισθάνομαι δικαιωμένος 100%. Γιατί αν οι λα-
ϊκές αγορές είχαν κλείσει θα είχαν συμβεί δύο 
πράγματα. Πρώτον τεράστιος συνωστισμός στα 
σούπερ μάρκετ και δεύτερον οι τιμές βασικών 
καταναλωτικών αγαθών θα είχαν αυξηθεί.

● Πόσο εύκολο ήταν να πείσετε τους για-
τρούς; 

Το βασικό επιχείρημα ήταν ο συνωστισμός 
στα σούπερ μάρκετ που θα προέκυπτε με 
κλειστές λαϊκές αγορές. Απόλυτα λογικό επι-
χείρημα που λειτούργησε καταλυτικά. 

● Πόσο σίγουρος είστε ότι με κλειστές λαϊ-
κές αγορές θα υπήρχε αύξηση των τιμών σε 
βασικά καταναλωτικά είδη; 

Απολύτως σίγουρος. Γιατί η ομαλή λειτουρ-
γία των λαϊκών αγορών αποτελεί τον βασικό 
βραχίονα ομαλής λειτουργίας της αγοράς γε-
νικότερα. Και της συγκράτησης του πληθω-
ρισμού. χωρίς λαϊκές αγορές ο δείκτης τιμών 
καταναλωτή εκτοξεύεται στα ουράνια.  

● Πόσο θεωρείτε ότι οι ανοιχτές λαϊκές αγο-
ρές συνέβαλαν ουσιαστικά στη συγκράτηση 
των τιμών σε προϊόντα  που υπάρχουν σε αυ-
τές αλλά και στο ευρύτερο εμπόριο;

Αυτό έγινε χωρίς καμία συζήτηση. Γιατί οι 
λαϊκές αγορές προσφέρουν χαμηλές τιμές 
όχι μόνον στους καταναλωτές που ψωνίζουν 
σε αυτές. Αλλά ακόμη και στους καταναλω-
τές που δεν ψωνίζουν από τις λαϊκές αγορές. 

● Μα πώς γίνεται αυτό κύριε Υπουργέ; 
Γιατί, απλούστατα, με την ύπαρξή τους και 

μόνον οι λαϊκές αγορές συγκρατούνε γενικό-
τερα τις τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγα-
θά. Άρα εξυπηρετούνε και τον καταναλωτή 
που δεν επισκέπτεται τις λαϊκές αγορές. Γιατί 

εκεί που ψωνίζει βρίσκει τις τιμές «πεσμένες» 
ακριβώς γιατί τις έχουν «σπρώξει» προς τα 
κάτω οι λαϊκές αγορές. Αυτός είναι ένας ακό-
μη «κοινωνικός ρόλος» των λαϊκών αγορών, 
αυτήν την φορά μέσα στην καρδιά της ελεύ-
θερης οικονομίας. 

● To Υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται το 
νέο νομοσχέδιο που αναμορφώνει και εκ-
συγχρονίζει τον τρόπο λειτουργίας των λα-
ϊκών αγορών. Πότε θα έρθει προς ψήφιση;  

Είναι μία από τις επόμενες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες μας. 

● Με τις διάφορες υπαίθριες αγορές τι θα 
γίνει; Λειτουργούν με φαλκιδεμένες ονομα-
σίες, καταστρατηγούν κανόνες υγιεινής  και 
παραβιάζουν κάθε έννοια νομιμότητας. Θα 
υπάρξει σχετική μέριμνα στο Νομοσχέδιο;

Σας λέω ευθέως τη γνώμη μου. Είμαι κά-
θετα αντίθετος με τέτοια φαινόμενα. Προέκυ-
ψαν όταν η Ελλάδα ήταν βυθισμένη στο χάος. 
Λαϊκές αγορές δεν είναι αγορές χωρίς κανό-
νες.  Το ακριβώς αντίθετο. Είναι αγορές με κα-
νόνες.  Με  ελέγχους.  Με φόρους.  Με ΕΦΚΑ. 
Δηλαδή με ασφαλιστικές εισφορές.  Εμείς  
θέλουμε τις οργανωμένες λαϊκές αγορές. Όχι  
τις  ανεξέλεγκτες αγορές με εισαγόμενα και 
μη ελεγχόμενα προϊόντα , δηλαδή με μαύρο 
χρήμα...

● Πόσο πιθανό θεωρείτε την δημιουρ-
γία νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέπει 
στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγο-
ρών να ενταχθούν ως κλάδος σε προγράμ-
ματα ΕΣΠΑ υπό την ομπρέλα της Περιφέρει-
ας Αττικής;

Εάν μου το πρότεινε η Περιφέρεια Αττικής 
θα έλεγα σίγουρα ναι. Γιατί, ως Υπουργός, το 

έχω πει και το έχω αποδείξει ότι είμαι ανεπι-
φύλακτα υπέρ των λαϊκών αγορών. 

● Τόσο οι διοικητικές όσο και οι ελεγκτι-
κές υπηρεσίες για τις λαϊκές αγορές στην 
Περιφέρειας Αττικής έχουν μεγάλη έλλει-
ψη προσωπικού. Πόσο μπορεί, νομοθετικά, 
να βελτιωθεί η κατάσταση με το νέο Νομο-
σχέδιο; 

Έχουμε δεχθεί σχετικές προτάσεις. Συνερ-
γαζόμαστε  με τον Γιώργο Πατούλη για να δού-
με πώς θα τις  υλοποιήσουμε.  Το αποτέλεσμα 
αυτής της συνεργασίας θα το δείτε στο επόμε-
νο νομοσχέδιο. 

● Οι ελληνικές λαϊκές αγορές είναι μονα-
δικό φαινόμενο σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Πόσο θα μπορούσατε , στο υπό κατάρτιση νο-
μοσχέδιο, να ενισχύσετε το θεσμό ώστε να 
αποτελέσουν οι λαϊκές αγορές πόλο τουρι-
στικής έλξης; 

Να μία καλή ιδέα! Η ριζικά αναβαθμισμέ-
νες λαϊκές αγορές θα μπορούσαν να αξιοποι-
ηθούνε και τουριστικά. Γιατί δίνουν τον χα-
ρακτήρα της συμμετοχής του τουρίστα στην 
αγορά. Είναι κάτι πολύ θετικό. 

● Αν και ενημερώνεστε καθημερινά για  θέ-
ματα  λαϊκών αγορών πόσο διατεθειμένος 
είστε να περπατήσετε μαζί τον πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας σε μία λαϊκή για να δείτε από 
κοντά τα πράγματα;

Θα το κάνω σίγουρα! Δεν θέλω να έρχομαι 
στις λαϊκές μόνο προεκλογικά. Πάντα  πηγαί-
νω  πριν τις εκλογές, αλλά  πηγαίνω και μετά 
τις εκλογές. Γιατί ψωνίζω ο ίδιος από τις λαϊκές 
αγορές όταν χρειάζομαι κάτι. Έχω μία ιδιαίτε-
ρη  ευαισθησία στο θέμα των λαϊκών αγορών. 

● Από που προέρχεται αυτή η ευαισθησία; 
Η πρώτη δουλειά που έκανα στη ζωή μου 

σε ηλικία 15 ετών ήταν η έκθεση βιβλίου της 
Κηφισιάς, δηλαδή ένα είδος λαϊκής αγοράς. 
Ένας πάγκος με βιβλία. Από τότε,  βέβαια,  
συμμετείχα σε πολλές εκθέσεις. Πουλού-
σα  βιβλία. Αυτήν τη δουλειά την έχω κάνει 
πολύ έντονα στην πρώτη δεκαετία της εργα-
σιακής μου σταδιοδρομίας. Γι’ αυτό έχω με-
γάλο σεβασμό στους ανθρώπους των λαϊκών 
αγορών.  Είναι δουλειά επίπονη,  υπό αντίξο-
ες καιρικές συνθήκες. Με κόπο, άγχος, ρίσκο,  
ιδρώτα.  Ορισμένοι έχουν μία ελιτίστικη αντι-
μετώπιση των λαϊκών αγορών. Ας έρθουν μια 
ημέρα στις λαϊκές αγορές, να κάνουν αυτήν 
την δουλειά  για να δούνε... «τι εστί βερίκοκο». 
Εγώ την γνωρίζω και  υπό την έννοια αυτή 
θα έρθω οπωσδήποτε και με χαρά στην λα-
ϊκή αγορά παρέα  με τον Δημήτρη Μουλιάτο. 

Το νομοσχέδιο που θα εκσυγχρονίζει και θα αναβαθμίζει τον θεσμό των λαϊκών αγορών
είναι μια από τις αμέσως επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ.

Στην διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, οι λαϊκές αγορές βοήθησαν καθοριστικά στο να σταθούμε οι Έλληνες όρθιοι

Υποστηρίζω διαχρονικά
τις λαϊκές αγορές.
Αλλά την περίοδο  

της πανδημίας ήρθαμε 
πολύ πιο κοντά  

με τους ανθρώπους  
της  Ομοσπονδίας. 

Γιατί προσπαθήσαμε  
μαζί να κρατήσουμε  

τις λαϊκές αγορές  
ανοιχτές

❝

❞

Η ΠΟΣΠΛΑ  
με τον Δημήτρη Μουλιάτο  

με όπλισαν  
με κατάλληλα επιχειρήματα 

στον αγώνα που έδωσα  
ώστε να παραμείνουν 

ανοιχτές οι λαϊκές αγορές 
στην περίοδο  

της πανδημίας

❝

❞

Είμαι  
κάθετα αντίθετος 

με διάφορες «υπαίθριες 
αγορές» που λειτουργούν 

ανεξέλεγκτα. 
Οι λαϊκές αγορές  

δεν είναι αγορές χωρίς 
κανόνες. Το ακριβώς 
αντίθετο. Είναι αγορές  

με κανόνες

❝

❞
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Η πιο δύσκολη ημέρα για τις λαϊκές αγορές 
σε όλη την κρίση της πανδημίας ήταν το Σάβ-
βατο 21 Μαρτίου.

Το Σάββατο εκείνο οι λαϊκές αγορές έμειναν 
με απόφαση της κυβέρνησης εκτάκτως κλει-
στές ώστε να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές 
στα νέα περιοριστικά μέτρα τα οποία επέβαλαν, 
μεταξύ άλλων , τις αποστάσεις 5 μέτρων από 
πάγκο σε πάγκο και την μείωση κατά 50% του 
αριθμού των επαγγελματιών ανά λαϊκή αγορά. 

Η κυβερνητική απόφαση αιφνιδίασε του 
επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που 
είχαν ήδη προμηθευτεί από την Παρασκευή τα 
προϊόντα τα οποία θα διέθεταν στις λαϊκές αγο-
ρές του Σαββάτου.

Η ένταση ήταν μεγάλη μέσα στο γενικότερο 
κλίμα ανασφάλειας αφού όλα τα ενδεχόμενα 
για την λειτουργία ή όχι των λαϊκών αγορών 
παρέμεναν ανοιχτά

Ήταν τότε που το διοικητικό συμβούλιο της 
ΠΟΣΠΛΑ πήρε, μέσα σε κυριολεκτικά μηδε-
νικό χρόνο, την απόφαση να διατεθούν όλα τα 
προϊόντα που είχαν αγοραστεί την Παρασκευή 
στις κοινωνικές δομές της Περιφέρειας Αττικής.

Έτσι το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου 2020 
και ενώ οι λαϊκές αγορές ήταν κλειστές οι εκ-
πρόσωποι της Ομοσπονδίας παρέδωσαν τό-
νους προϊόντων στην Περιφέρεια Αττικής τη-

ρώντας αυστηρότατους κανόνες υγιεινής.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-

λης που παρέλαβε τα προϊόντα ευχαρίστη-
σε τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μου-
λιάτο και τόνισε ότι στηρίζει πλήρως τις λαϊκές 
αγορές οι οποίες προσφέρουν ένα ουσιαστικό 
κοινωνικό έργο. Έτσι αποδείχθηκε ότι η κίνη-

ση αυτή της Ομοσπονδίας πέρα από το ουσια-
στικό περιεχόμενό της είχε και ένα υψηλό συμ-
βολισμό κοινωνικής αλληλεγγύης. 

«Εκείνο το Σάββατο θα το θυμάμαι για πά-
ντα» λέει ο Δημήτρης Μουλιάτος και συμπλη-
ρώνει: « Οι συνάδελφοί μου και εγώ είχαμε χά-
σει το μεροκάματο και ετοιμαζόμασταν για μια 

πολύ δύσκολη Δευτέρα! Γιατί οι μισοί δεν θα 
πηγαίναμε στην δουλειά λόγω εφαρμογής των 
νέων μέτρων. Βρήκαμε, όμως, το κουράγιο και 
την δύναμη να δώσουμε τον αγώνα της κοινω-
νικής προσφοράς».

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν μέχρι και σή-
μερα ότι εκείνη η απόφαση της ΠΟΣΠΛΑ, στην 
πλέον κρίσιμη καμπή της πανδημίας, έστειλε 
ένα ισχυρότατο μήνυμα αλληλεγγύης στο σύ-
νολο της κοινωνίας από ένα επαγγελματικό 
κλάδο που βρίσκεται εκ των πραγμάτων πολύ 
κοντά στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. 

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου επιβεβαιώ-
νουν ότι η απόφαση του ίδιου του πρωθυπουρ-
γού να παραμείνουν - με αυστηρούς κανόνες 
υγιεινής - οι λαϊκές αγορές ανοιχτές στην διάρ-
κεια της κρίσης του κορωνοϊού σχετίζεται άμε-
σα με την ψύχραιμη, αλλά και αλληλεγγύη στά-
ση της Ομοσπονδίας στην πλέον καθοριστική 
ημέρα εκείνης της δύσκολης περιόδου. 

«Όταν αυτοί οι άνθρωποι χάνουν το μεροκά-
ματο και αντιδρούνε με προσφορά στην κοινω-
νία, αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να τα βγά-
λουνε πέρα στα δύσκολα και να εξασφαλίσουν 
την λειτουργία των λαϊκών αγορών εφαρμό-
ζοντας ακόμη και τα αυστηρότερα μέτρα» φέ-
ρεται να είπε σημαίνον στέλεχος του Μεγάρου 
Μαξίμου. 

Ανοιχτή γραμμή με την Ομοσπον-
δία διατηρούσε σε όλη την διάρκεια 
της πανδημίας ο υφυπουργός ανά-
πτυξης και επενδύσεων Νίκος Πα-
παθανάσης. 

Ανέλαβε το δύσκολο έργο ελέγχου 
εφαρμογής των μέτρων και μάλιστα 
σε αντίξοες συνθήκες όταν έπρεπε 
είτε να «αραιώσουν» οι πάγκοι είτε να 
«σπάσουν» οι λαϊκές αγορές σε δύο 
δρόμους για να αποφευχθεί ο όποιος 
συνωστισμός. 

«Πιστέψαμε από την πρώτη στιγ-
μή της πανδημίας ότι οι λαϊκές αγο-
ρές έπρεπε να παραμείνουν ανοιχτές 
για να συγκρατηθούν οι τιμές και για 
να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα 
super markets» λέει ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης.

«Τίποτα, όμως, από όλα αυτά δεν 
θα γινόταν χωρίς την ενεργό συμπα-
ράσταση των ανθρώπων των λαϊκών 
αγορών που έδειξαν επαγγελματισμό, 
υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης 
αλλά και σπάνια ικανότητα προσαρ-
μογής στις πιο δύσκολες συνθήκες» 
συνεχίζει ο Νίκος Παπαθανάσης που 
στην κρίση του κορωνοϊού ήρθε πολύ 
κοντά με τους επαγγελματίες πωλητές 
λαϊκών αγορών.

«Απέδειξαν ότι είναι πράγματι κο-
ντά στο λαό και ότι γνωρίζουν τα προ-
βλήματά του. Έτσι εξηγούνται δύο 
πράγματα. Η μεγάλη εμπιστοσύνη του 
καταναλωτικού κοινού στον θεσμό 
των λαϊκών αγορών, αλλά και η απή-
χηση που έχει στις τοπικές κοινωνί-
ες το κοινωνικό έργο της ΠΟΣΠΛΑ».

 ΜΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ, Η ΠΟΣΠΛΑ ΕΔΙΝΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Σάββατο που θα το θυμόμαστε για πάντα!
H κίνηση αλληλεγγύης της Ομοσπονδίας συζητήθηκε θετικά την ίδια μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ ΝΙκΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΕΙχΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 «Πιστέψαμε από την αρχή  
της κρίσης ότι οι λαϊκές αγορές 
έπρεπε να μείνουν ανοιχτές»
Η συνεργασία με την ΠΟΣΠΛΑ επιβεβαιώθηκε στην πράξη

«ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ» ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Νέα δυναμική εποχή για την Ομοσπονδία
H αρχή έγινε στην έκθεση για την «Ημέρα του Περιβάλλοντος» 

Σε νέο θεσμικό πλαίσιο θα λει-
τουργεί πλέον ο «άνθρωπος των 
λαϊκών αγορών» στην Περιφέρεια 
Αττικής Σταύρος Μελάς, αφού ανα-
βαθμίστηκε με απόφαση του Γιώρ-
γου Πατούλη σε Αντιπεριφερειάρ-
χη αρμόδιο για τις λαϊκές αγορές.

Ο μέχρι τώρα «εντεταλμένος 
περιφερειακός σύμβουλος» αλλά 
και πρόεδρος της «επιτροπής λα-
ϊκών αγορών» Σταύρος Μελάς 
θωρακίζεται πλέον με αρμοδιό-
τητες Αντιπεριφερειάρχη ώστε να 
ανταποκριθεί σε καθήκοντα διοί-
κησης, ελέγχου και κυρίως ανα-
βάθμισης του θεσμού των λαϊκών 
αγορών.

Η σχετική απόφαση του Γιώργου 
Πατούλη ελήφθη εν όψει της ψή-
φισης του νέου Νομοσχεδίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης για ανα-
βάθμιση και εκσυγχρονισμό των 
λαϊκών αγορών στο οποίο αναφέ-
ρεται και με συνέντευξή του στην 

εφημερίδα μας ο Άδωνις Γεωργι-
άδης (βλέπε σελίδες 4-5).

«Η αναβάθμιση των λαϊκών αγο-
ρών απαιτεί και αναβάθμιση του 
ρόλου του Σταύρου Μελά» εκτί-
μησε ο Γιώργος Πατούλης ο οποί-
ος θεωρεί ότι ο Αντιπεριφερειάρ-
χης, πλέον, Σταύρος Μελάς μπορεί 
να συμβάλλει αποτελεσματικά στον 
μεγάλο αγώνα της Ομοσπονδίας 
και της Περιφέρειας για τις «νέες 
λαϊκές αγορές».

Η περίοδος της πανδημίας ανέ-
δειξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
των λαϊκών αγορών στην συγκρά-
τηση των τιμών σε βασικά κατανα-
λωτικά είδη.

Γιατί ο θεσμός των λαϊκών αγορών 
αποτέλεσε το «ανάχωμα» στα όποια 
κερδοσκοπικά παιγνίδια παίζονται 
σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Η εκτίμηση ότι η οικονομική 
ύφεση λόγω της καραντίνας μπο-
ρεί να προκαλέσει οξύτατα κοι-

νωνικά προβλήματα σε ένα «θερ-
μό φθινόπωρο» προβληματίζει το 
οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης λόγω και των σχετικών 
ανησυχητικών μηνυμάτων που 
μεταφέρουν οι βουλευτές από τις 
εκλογικές περιφέρειές.

Το «να στηρίξουμε τις λαϊκές 
αγορές για να σταθεί όρθια η κοι-
νωνία όπως στάθηκε και στην πε-
ρίοδο της καραντίνας» ακούγεται 
όλο και πιο συχνά στους διαδρό-
μους της Βουλής. 

Έτσι η θεσμοθέτηση θέσης Αντι-
περιφερειάρχη αρμόδιου για τις 
λαϊκές αγορές στην μεγαλύτερη 
Περιφέρεια της χώρας δεν απο-
κλείεται (το αντίθετο μάλιστα!) να 
αποτελεί και πρόκριμα για την δη-
μιουργία Υφυπουργείου Λαϊκών 
Αγορών ενταγμένο στο ευρύτερο 
οικονομικό επιτελείο του κυβερ-
νητικού σχήματος.

Σε μια τέτοια περίπτωση είναι 

πιθανότατο να αναβαθμιστεί σε 
υφυπουργό ο γενικός γραμματέας 
εμπορίου, δηλαδή να ακολουθη-
θεί το «μοντέλο χαρδαλιά» που από 
γραμματέας πολιτικής προστασίας 
αναβαθμίστηκε σε υφυπουργό.

Έτσι και αλλιώς αποτελεί κοινή πε-

ποίθηση στους κυβερνητικούς κύ-
κλους ότι όπως η πολιτική προστα-
σία στον τομέα της δημόσιας υγείας, 
έτσι και ο θεσμός των λαϊκών αγο-
ρών στον τομέα της προστασίας του 
καταναλωτή αναδείχθηκε πολύτιμος 
στην περίοδο της πανδημίας. 

ΑΠΟ «ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ 

Αναβαθμίστηκε σε Αντιπεριφερειάρχη ο Σταύρος Μελάς
Πρόκριμα και για την ίδρυση «υφυπουργείου λαϊκών αγορών»;

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΟΥΛΕψΕ 
ΑΘΟΡΥΒΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Αναδείχθηκε  
ο σπουδαίος ρόλος  

της Γενικής Γραμματείας 
Προστασίας καταναλωτή

Μέσα σε συνθήκες πλήρους 
ανατροπής των αγοραστικών 

συνηθειών των Ελλήνων
«Υπόδειγμα συνεργασίας με το υπουργείο και συμ-

μόρφωσης με τα υγειονομικά μέτρα» χαρακτήρισε τους 
επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών ο γενικός γραμ-
ματέας Εμπορίου και Προστασίας καταναλωτή Πανα-
γιώτης Σταμπουλίδης.

Οι ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες υπήρξαν (κυρίως 
στην επαρχία) επιβεβαίωσαν τον γενικό κανόνα ότι οι 
λαϊκές αγορές στην περίοδο της πανδημίας παρέμει-
ναν ανοιχτές γιατί πέτυχαν να προσαρμοστούν άμεσα 
και αποτελεσματικά στους κανόνες υγιεινής.

Η γενική γραμματεία εμπορίου και προστασίας κατα-
ναλωτή αποτέλεσε σε όλη την διάρκεια της κρίσης την 
«αιχμή του δόρατος» της πολιτείας στον μεγάλο αγώνα 
για να διατηρηθούν οι τιμές βασικών καταναλωτικών 
αγαθών σε κανονικά επίπεδα, να περιοριστούν (σχεδόν 
να μηδενιστούν) τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, αλλά και 
να υπάρξει επάρκεια προϊόντων στην αγορά. 

Στην πραγματικότητα ήταν το πλέον σκληρό crash 
test για τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη ο οποίος μέσα σε 
συνθήκες ενός ιδιότυπου πολέμου έπρεπε καθημερι-
νά να διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στους απαραί-
τητους κανόνες υγιεινής και στις καταναλωτικές ανά-
γκες της κοινωνίας. 

Πολύ περισσότερο μάλιστα που αυτές οι καταναλω-
τικές ανάγκες δεν αφορούσαν μόνον σε προϊόντα λαϊ-
κών αγορών, αλλά και σε είδη που έγιναν «πρώτης ανά-
γκης» ακριβώς λόγω της πανδημίας (αντισηπτικά κ.λπ.).

Το γεγονός ότι η γενική γραμματεία εμπορίου και 
καταναλωτή ανταποκρίθηκε με εντυπωσιακή αποτε-
λεσματικότητα σε αυτόν το ρόλο της έχει εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα όχι μόνον σε επίπεδο υπουργείου ανάπτυ-
ξης, αλλά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες και 
στο ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου.

και αυτό γιατί ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης δού-
λεψε αθόρυβα και παρήγαγε αποτελέσματα χωρίς να 
δημιουργηθεί ο παραμικρός «πονοκέφαλος» στην κυ-
βέρνηση την ίδια ώρα που οι καταναλωτικές συνθή-
κες του κοινού είχαν μεταβληθεί κυριολεκτικά μέσα 
σε μια νύχτα.

«Η Γενική Γραμματεία Προστασίας καταναλωτή πα-
ρήγαγε έργο αντίστοιχο, τηρουμένων των αναλογιών, 
με αυτό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασί-
ας» εκτιμούν κυβερνητικοί κύκλοι με την όποια ση-
μασία μπορεί να έχει μια τέτοια διαπίστωση. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Προστα-
σίας του Περιβάλλοντος (4 Ιου-
νίου) έδωσε την ευκαιρία στην 
Ομοσπονδία να αναδείξει, για 
μία ακόμη φορά, το κοινωνικό 
πρόσωπο των λαϊκών αγορών, 
σε συνεργασία, μάλιστα, με την 
Περιφέρεια Αττικής.

Κατά τον εορτασμό και τις εκ-
δηλώσεις που έγιναν στο Πε-
δίο του Άρεως ο Πρόεδρος της 
ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος 
υποδέχθηκε τον Περιφερειάρ-
χη Γιώργο Πατούλη στο περίπτε-
ρο της Ομοσπονδίας και παρακο-
λούθησαν μαζί ένα πρωτότυπο 
event που οργάνωσε η ΠΟΣΠΛΑ.

Οι επαγγελματίες πωλητές λα-
ϊκών αγορών προσέφεραν πλή-
θος προϊόντων σε ευπαθείς ομά-
δες, μόνον που αυτήν την φορά 
υπήρχε και μια επιπλέον προ-
σφορά.

Σε συνεργασία με την Ελλη-
νική Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελ-
λάδας παρασκευάσθηκαν, με 
προϊόντα των λαϊκών αγορών, 
γεύματα υψηλής ποιότητας και 
διατροφικής αξίας τα οποία στη 
συνέχεια προσφέρθηκαν, μέσω 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε 

ανθρώπους που τα έχουν ανά-
γκη. Αυτές οι νέες κοινωνικές 
δράσεις της ΠΟΣΠΛΑ στοχεύουν 
εκτός από την (διαχρονική, άλλω-
στε) βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες 
και στο να αναδείξουν τις απερι-
όριστες δυνατότητες του κλάδου.

Και αυτό γιατί τα προϊόντα των 
λαϊκών αγορών χρησιμοποιού-
νται από τους πλέον επώνυμους 
σεφ για να φτιάξουν εκλεκτές 
γεύσεις σε πιάτα που σερβίρουν 
σε εξίσου επώνυμα εστιατόρια 
της Αθήνας. 

Η είσοδος του κλάδου των 
επαγγελματιών πωλητών λαϊ-
κών αγορών στην επώνυμη μα-
γειρική, μέσω της προμήθειας 
υλικών και προϊόντων που δια-

τίθενται στις λαϊκές αγορές, συν-
δυάζεται και με μια άλλη εξίσου 
σημαντική προοπτική για τις λαϊ-
κές αγορές που αποτελεί και φι-
λόδοξο στόχο της Ομοσπονδίας. 

Πρόκειται για την ανάδει-
ξη των λαϊκών αγορών σε πόλο 
τουριστικής έλξης για τους ξέ-
νους οι οποίοι επισκέπτονται την 
Ελλάδα. 

Το θέμα επισημάνθηκε από 
τον ίδιο τον Υπουργό Ανάπτυξης 
στη συνέντευξη την οποία παρα-
χώρησε στην εφημερίδα μας και 
η οποία, βιντεοσκοπημένη, προ-
βλήθηκε στην ομώνυμη τηλεο-
πτική εκπομπή («Λαϊκών Βήμα») 
που προβάλλεται κάθε Δευτέρα 
(στις 20.00 στο aLert tV).

Βεβαίως η ανάδειξη των λα-
ϊκών αγορών σε πόλο τουρι-
στικής έλξης προϋποθέτει την 
αναβάθμιση και τον εκσυγχρο-
νισμό τους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δε-
σμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει με το 
υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για τις 
λαϊκές αγορές το οποίο, κατά τον 
Υπουργό, εντάσσεται στις «επό-
μενες νομοθετικές πρωτοβου-
λίες» της κυβέρνησης.

Είναι γεγονός, πάντως, ότι πα-
ράγοντες του τουρισμού εκτι-
μούν ότι οι λαϊκές αγορές αποτε-
λούν ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό 
είδος αγοράς που δεν απαντάται 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
τουλάχιστον με τα κοινωνικά 
και ιστορικά στοιχεία που αυτές 
έχουν στην Ελλάδα. 

Η ένταξη των νέων και ανα-
βαθμισμένων λαϊκών αγορών 
στον ευρύτερο τουριστικό σχε-
διασμό της Αθήνας για την με-
τά-κορωνοϊό εποχή προσφέρει 
νέες δυνατότητες και προοπτι-
κές για τον κλάδο γι’ αυτό και δι-
καιολογημένα αποτελεί ένα από 
τους πλέον φιλόδοξους στόχους 
της ΠΟΣΠΛΑ.
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