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Aυτό το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας μας σηματοδοτεί 
την απόφαση της ΠΟΣΠΛΑ να βρίσκεται δίπλα στους συνα-
δέλφους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών και στο 
δύσκολο φθινόπωρο που διανύουμε.

Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία το πρώτο κύμα του κορω-
νοϊού και όχι μόνον καταφέραμε να κρατήσουμε ανοιχτές 
τις λαϊκές αγορές, αλλά προστατέψαμε την υγεία και το ει-
σόδημα των καταναλωτών, δηλαδή των απλών ελλήνων.

Το ίδιο θα κάνουμε με συνέπεια και σε αυτό το δεύτερο κύμα 
με την βοήθεια, την συμπαράσταση και την αυταπάρνηση όλου 
του κλάδου. Αποδείχθηκε ότι οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών 
είμαστε όχι μόνον υπεύθυνοι επαγγελματίες, αλλά και κοινω-
νικά ευαίσθητοι έλληνες ώστε να θέσουμε την δημόσια υγεία 
υπεράνω των επαγγελματικών συμφερόντων μας. 

Γι’ αυτό ούτε ένα κρούσμα κορωνοϊού δεν καταγράφηκε 
στις λαϊκές αγορές αφού πρώτοι εμείς λάβαμε-με δική μας 
πρωτοβουλία!- όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

Βεβαίως το τίμημα ήταν βαρύ, ειδικά για ορισμένους συ-
ναδέλφους («βιομηχανικά είδη») που στο πρώτο κύμα της 
πανδημίας υποχρεώθηκαν να διακόψουν τελείως την επαγ-
γελματική δραστηριότητά τους. 

Αλλά και όσοι δουλεύουμε με τους περιορισμούς του 50-
50 διαπιστώνουμε κάθε εβδομάδα τις μειώσεις στους τζί-
ρους μας με τις αναπόφευκτες συνέπειες στα οικογενεια-
κά εισοδήματά μας.

Γνωρίζουμε επιπλέον ότι ορισμένα από τα μέτρα αυτά 
αποδεικνύονται αναποτελεσματικά στην πράξη, κάτι που, 
δυστυχώς, δεν γίνεται κατανοητό από όσους τα εισηγούνται.

Και όμως! Μέσα σε αυτήν την πρωτόγνωρη κρίση για τον 
κλάδο μας η ΠΟΣΠΛΑ κατάφερε να κάνει βήματα προς τα 
εμπρός!

Οι επισκέψεις του ύπουργού Ανάπτυξης και του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής στα γραφεία της Ομοσπονδίας (για πρώτη 
φορά στην νεότερη ιστορία του κλάδου) καταδεικνύουν όχι 
απλώς το ενδιαφέρον τους για τις λαϊκές αγορές, αλλά και 
την ισχυρή φωνή που διαθέτει πλέον η ΠΟΣΛΠΑ στα κέντρα 
λήψης κρίσιμων αποφάσεων για όλους μας. 

Έτσι το Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγο-
ρών είναι «προ των πυλών» με ρυθμίσεις που ικανοποιούν δι-
αχρονικά και απολύτως δίκαια αιτήματα του κλάδου μας. 

Πετύχαμε, λοιπόν, ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣ-
ΠΛΑ, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο να αντιμετωπίσουμε 

την πανδημία, να κρατήσουμε τις λαϊκές αγορές ανοιχτές, να 
αλλάξουμε ριζικά την εικόνα του κλάδου και με το μεγάλο 
άλμα μας στην εξωστρέφεια να βάλουμε τα στέρεα θεμέλια 
για τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών. 

Και όλα αυτά έγιναν γιατί πιστέψαμε στην δική μας δύνα-
μη, στην δύναμη των ανθρώπων των λαϊκών αγορών που 
καθημερινά έρχονται σε άμεση επικοινωνία με τον πυρήνα 
της ελληνικής κοινωνίας.

Αυτή είναι η μεγάλη δύναμή μας!
Ο ελληνικός λαός που καθημερινά περνάει μπροστά από 

τους πάγκους μας και με τον οποίο κοιταζόμαστε στα μάτια.
Και αυτό το καθημερινό κοίταγμα στα μάτια με τον λαό γί-

νεται από εμάς τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών σε 
όλες τις γειτονιές της Ελλάδας.

Δεν συμβαίνει με κανένα άλλο επαγγελματικό κλάδο, δεν 
συμβαίνει με κανένα άλλο κοινωνικό εταίρο, δεν συμβαίνει 
με κανένα πολιτικό κόμμα!

Και αυτήν την τεράστια δύναμη των λαϊκών αγορών η 
ΠΟΣΠΛΑ έχει πάρει πλέον την απόφαση να την αξιοποιή-
σει για το καλό όχι μόνον του κλάδου μας, αλλά και όλου 
του ελληνικού λαού. 

Μεγάλη μας δύναμη ο Έλληνας καταναλωτής
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O
θεσμός των λαϊκών αγο-
ρών ιδρύθηκε το 1928 
από τον Ελευθέριο Βενι-
ζέλο και γιορτάζει τα εκα-
τό χρόνια του το 2028.

Στην Ελλάδα συνηθίζουμε να λέμε 
ότι οι μεγάλες αλλαγές γίνονται κάθε 
εκατό χρόνια.

Αλλά η Παναττική Ομοσπονδία 
Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγο-
ρών (ΠΟΣΠΛΑ) είναι αποφασισμένη 
να σπάσει αυτήν την παράδοση.

Γιατί η ΠΟΣΠΛΑ πρόκειται να ξε-
κινήσει τις μεγάλες αλλαγές στις λα-
ϊκές αγορές φέτος και να τις ολοκλη-
ρώσει το 2021. 

Ο ύπουργός Ανάπτυξης δεσμεύ-
τηκε ότι το Νομοσχέδιο που θα εκ-
συγχρονίσει τις λαϊκές αγορές είναι 
στις άμεσες προτεραιότητες της κυ-
βέρνησης. 

Η ΠΟΣΠΛΑ σε αυτό το Νομοσχέ-
διο-Σταθμό στην ιστορία των λαϊκών 
αγορών έχει πρωτεύοντα ρόλο στην 
διαμόρφωσή του. 

Γιατί μετά την ψήφιση του Νομο-
σχεδίου τίποτα στις λαϊκές αγορές 
δεν θα είναι όπως πριν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣ-
ΠΛΑ που προέκυψε από τις τελευ-
ταίες εκλογές συναντήθηκε επανει-
λημμένα με όλη την ιεραρχία του 
ύπουργείου Ανάπτυξης.

Ακόμα και σε έκτακτες συνθήκες 
πανδημίας το θέμα του Νομοσχεδίου 
για εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγο-
ρών ήταν σταθερά στο τραπέζι των 
συζητήσεων.

Η ΠΟΣΠΛΑ μετέφερε στην πολιτι-
κή και διοικητική ηγεσία του ύπουρ-
γείου Ανάπτυξης την φωνή των 
επαγγελματιών πωλητών λαϊκών 
αγορών.

Αλλά πρωτίστως μετέφερε την 
συχνά αγωνιώδη φωνή των κατα-
ναλωτών, δηλαδή των απλών ελ-
λήνων.

Γιατί οι λαϊκές αγορές εκπροσω-
πούν με τον πλέον άμεσο, γνήσιο και 
ειλικρινή τρόπο τον ελληνικό λαό. 

Έτσι εν όψει της τελικής διαμόρ-
φωσης του Νομοσχεδίου υπάρχει 
μια σταθερή αρχή η οποία κυριαρ-
χεί σε όλο το νομοτεχνικό περιεχό-
μενό του.

Μια σταθερή αρχή που η ίδια η 
ΠΟΣΠΛΑ μετέφερε στο ύπουργείο 
Ανάπτυξης. 

Το ότι οι λαϊκές αγορές είναι το με-
γαλύτερο πολυκατάστημα της χώρας 
που εκτείνεται σε όλη την ελληνική 
επικράτεια.

Γι’ αυτό πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
ώστε οι λειτουργοί του να διαθέτουν 
την κατάρτιση ενός σύγχρονου πω-
λητή.

Η ιστορική διαδρομή των επαγ-
γελματιών πωλητών λαϊκών αγο-
ρών εξασφαλίζεται οριστικά με το 
Νομοσχέδιο

 Και αυτό γίνεται με την απάλειψη 
όλων των νομοθετικών στρεβλώσε-
ων για την μεταβίβαση αδειών.

Στρεβλώσεις που ανέτρεψαν ό,τι 
ίσχυε για δεκαετίες και εξασφάλιζε 
την ιστορική συνέχεια του επαγγέλ-
ματος του πωλητή λαϊκών αγορών.

Έτσι επανέρχεται άμεσα το προ-
ηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο γιατί 
οι μετέπειτα νομοθετικές στρεβλώ-
σεις διέκοψαν βίαια, αναίτια και άδι-
κα ιστορικές διαδρομές δεκαετιών 
στους πάγκους των λαϊκών αγορών. 

Αυτές οι επαγγελματικές διαδρο-
μές σφυρηλατημένες στον καθημε-
ρινό μόχθο, ιδρώτα και αγωνία είναι 
αδιανόητο να υφίστανται την απαξι-

ωτική, αλλά κυρίως αναχρονιστική 
δοκιμασία της «ανανέωσης αδειών» 
κάθε πέντε χρόνια.

Ποιος άλλος φορολογούμενος 
επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος 
να αποδεικνύει ότι «είναι αυτός που 
είναι» κάθε πέντε χρόνια; 

Το απλώς να «θεωρείται» η ισχύς 
μιας επαγγελματικής άδειας για λό-
γους διοικητικούς ή φορολογικούς 
είναι τελείως διαφορετικό.

Αφού η «απλή θεώρηση» δεν θί-
γει την επαγγελματική υπόσταση του 
κατόχου της.

Η ΠΟΣΠΛΑ είναι αποφασισμένη 
-μέσα από το Νομοσχέδιο-να τερμα-
τίσει και όλες τις άλλες στρεβλώσεις. 

Γιατί οι στρεβλώσεις αυτές εί-
ναι συγκεκριμένες και αποτελούν 
το ένοχο «κοινό μυστικό» που όλοι 
γνωρίζουν αλλά όσοι εξυπηρετού-
νται από αυτό κλείνουν τα μάτια. 

Η άδεια παραγωγού λαϊκών αγο-
ρών που εκδίδεται από συνεταιρι-
σμό τι είναι τις περισσότερες φορές;

 

Άδεια με την οποία ο κάτοχος πουλά-
ει στην λαϊκή αγορά προϊόντα τα οποία 
προμηθεύεται από οπουδήποτε αλ-
λού εκτός ίσως από τον συνεταιρισμό 
ο οποίος του χορήγησε την άδεια! 

Η έκδοση άδειας παραγωγού λα-
ϊκών αγορών χωρίς ελέγχους και 
προϋποθέσεις τι μπορεί να σημαίνει;

Ότι ο παραγωγός δεν έχει καν δικό 
του κτήμα ούτε και νοικιάζει κάποιο 
άλλο κτήμα στο οποίο να καλλιεργεί 
τα προϊόντα που πουλάει στην λαϊ-
κή αγορά!

Αλλά και η λειτουργία υπαίθριων 
αγορών «χωρίς μεσάζοντες» τελι-
κώς μετεξελίχθηκαν σε υπαίθριες 
αγορές «με χονδρέμπορους».

Οι δε υπαίθριες «βιολογικές αγο-
ρές» είναι στην πραγματικότη-
τα «ανεξέλεγκτες αγορές» τόσο ως 
προς τις τιμές όσο και ως προς τα 
προϊόντα.

Το Νομοσχέδιο με ένα και μονα-
δικό τρόπο εξασφαλίζει τον οριστικό 
τερματισμό όλων αυτών των στρε-
βλώσεων. 

Με την ενσωμάτωση των υγιών 
τμημάτων των παράλληλων αγο-
ρών στον κεντρικό κορμό του υπαί-
θριου εμπορίου, δηλαδή στις λαϊκές 
αγορές. 

Αφού οι επαγγελματίες πωλητές 
λαϊκών αγορών εξασφαλίζουν με τον 
καλύτερο τρόπο το εισόδημα και του 
παραγωγικού στοιχείου της χώρας.

Γιατί είναι οι επαγγελματίες πω-
λητές λαϊκών αγορών που εξασφα-
λίζουν την διάθεση των προϊόντων 
στις λαϊκές αγορές για τους παρα-
γωγούς εκείνους οι οποίοι δεν μπο-
ρούν ή δεν τους συμφέρει να μετα-
κινηθούν από τα κτήματά τους στις 
λαϊκές αγορές των πόλεων. 

Οι λαϊκές αγορές καλύπτουν τις 
διατροφικές ανάγκες εκατομμυρί-
ων ελλήνων και στηρίζουν την εθνι-
κή οικονομία μέσω της άμεσης, αλλά 
και της έμμεσης φορολόγησης.

Με εισήγηση της ΠΟΣΠΛΑ το Νο-
μοσχέδιο διορθώνει διαχρονικές 

παθογένειες, αποκαθιστά αδικίες 
και νοικοκυρεύει τις λαϊκές αγορές.

Θεσμοθετεί την διοικητική και οι-
κονομική αυτοτέλεια της διεύθυνσης 
λαϊκών αγορών σε κάθε Περιφέρεια 
της Ελλάδας.

Ενισχύει ποιοτικά την ανταποδοτι-
κότητα στις εισφορές των επαγγελ-
ματιών πωλητών λαϊκών αγορών 
ώστε να υπάρχει καλλίτερη φύλαξη, 
σήμανση και διαγράμμιση στις λαϊ-
κές αγορές.

Εξασφαλίζει την χρηματοδότη-
ση των επαγγελματιών πωλητών 
λαϊκών αγορών από το πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση των πά-
γκων τους.

Ξεκινάει από μηδενική βάση την 
διαδικασία χορήγησης και βελτίω-
σης θέσεων στις λαϊκές αγορές με 
ευθύνη της διεύθυνσης λαϊκών αγο-
ρών αλλά και με την συμμετοχή αντι-
προσωπευτικής επιτροπής του κάθε 
σωματείου.

Καθιερώνει την αυτονόητη αρχή 
ότι κάθε επαγγελματίας πωλητής και 
κάθε παραγωγός ανήκει σε μια συ-
γκεκριμένη λαϊκή αγορά, είναι μέλος 
του αντίστοιχου σωματείου και που-
λάει ορισμένη κατηγορία προϊόντων. 

Οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών 
αγορών και στην περίοδο της πανδη-
μίας επέδειξαν υψηλό αίσθημα κοι-
νωνικής ευθύνης αφού έβαλαν την 
δημόσια υγεία πάνω από τα επαγ-
γελματικά συμφέροντά τους.

Διαχρονικά εκτός από κοινωνική 
ευθύνη έχουν επιδείξει και κοινω-
νική ευαισθησία με την στήριξη κάθε 
είδους ευπαθών ομάδων στην περί-
οδο της οικονομικής κρίσης. 

Γιατί οι λαϊκές αγορές είναι πρώτα 
«λαϊκές» και μετά «αγορές».

Γι’ αυτό και αποτελούν τον μοναδι-
κό ανταγωνιστικό αντίποδα σε πολυ-
εθνικές επιχειρήσεις και υπέρ-αγο-
ρές που διαθέτουν όμοια προϊόντα 
με αυτά των λαϊκών αγορών. 

Οι λαϊκές αγορές καθιερώθηκαν 
στην συνείδηση, στο μυαλό και στην 
καρδιά του έλληνα μέσα από μια 
ιστορική διαδρομή 91 ετών.

Η ΠΟΣΠΛΑ στην αρχή αυτής της 
δεκαετίας που μας οδηγεί στα 100 
χρόνια κτίζει το στέρεο μέλλον του 
θεσμού των λαϊκών αγορών. 

Η νέα λαϊκή αγορά που προκύπτει 
από το Νομοσχέδιο-Σταθμό είναι το 
φιλόξενο υπαίθριο πολυκατάστημα 
που απλώνεται σε όλη την πατρίδα 
και υποδέχεται με υπερσύγχρονους 
όρους όλους τους Έλληνες. 

«οι μεγάλες αλλαγές γίνονται κάθε 100 χρόνια.  
εμείς, όμως, τις κάνουμε νωρίτερα!»

 ΑΡΘΡΟ ΤΟύ δηΜητρη ΜουΛιΑτοY 
ΠΡΟΕΔΡΟύ ΤΗΣ ΠAnAttikhΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΠΟΣΠΛΑ)
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Μ
ε νεανική ορμητικότη-
τα, αλλά και με την τε-
ράστια εμπειρία του σε 
θέματα λαϊκών αγο-
ρών, τοπικής αυτοδιοί-

κησης πρώτου και δεύτερου βαθμού 
και με επίσης μακρά διαδρομή στην 
δημοσιογραφία και στην δημόσια δι-
οίκηση ο Χάρης Πασβαντίδης είναι ο 
ιδανικός άνθρωπος για τον ρόλο τον 
οποίο του ανέθεσε ο περιφερειάρχης 
Γιώργος Πατούλης. 

Ο Χάρης Πασβαντίδης είναι ο νέος 
διευθυντής της Διεύθυνσης Λαϊκών 
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής 
και από αυτήν την νέα θέση παρα-
χώρησε την πρώτη συνέντευξή του 
στην εφημερίδα μας. 

● Με την ανάληψη των καθηκό-
ντων σας δηλώσατε ότι «βιώνου-
με την καλύτερη συγκυρία των τε-
λευταίων δεκαετιών για το μέλλον 
των λαϊκών αγορών». Γιατί;

Γιατί υπάρχουν 5 άνθρωποι που 
θα αλλάξουν τις λαϊκές αγορές. Να 
μου το θυμηθείτε ότι πολύ πιο σύ-
ντομα από ό,τι φαντάζεστε οι λαϊκές 
αγορές δεν θα θυμίζουν σε τίποτα 
αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα.

● δηλαδή μου περιγράφετε μια 
«χρυσή πεντάδα»!

Ακριβώς! Μια «χρυσή πεντάδα» 
για πολλά τρίποντα..

● και ποια είναι αυτή η πεντάδα;
Άδωνης Γεωργιάδης, Γιώργος 

Πατούλης, Παναγιώτης Σταμπουλί-
δης, Σταύρος Μελάς και βέβαια Δη-
μήτρης Μουλιάτος.

● Θα θέλατε να μας πείτε τον ρόλο 
του καθένα σε αυτήν την «χρυσή 
πεντάδα»;

Θα ξεκινήσω από τον Δημήτρη 
Μουλιάτο. Είναι ο play maker. Αυ-
τός που ως νέος πρόεδρος της ΠΟΣ-
ΠΛΑ συνέλαβε το όραμα του εκσυγ-
χρονισμού των λαϊκών αγορών. 
Είναι ο ιδανικός για να μεταφέρει τα 
ζητήματα του κλάδου στην Περιφέ-
ρεια και στο ύπουργείο. Αλλά και το 
αντίστροφο. Αποδεικνύει ότι και σε 
συνθήκες πανδημίας μεταφέρει τα 
αναγκαία μέτρα στην «βάση» των 
λαϊκών αγορών και πετυχαίνει την 
εφαρμογή τους ακόμη και στις δυ-
σκολότερες συνθήκες.

● Πώς είναι αυτή η συνεργασία 
ομοσπονδίας, δηλαδή της «βά-
σης» των επαγγελματιών πωλη-
τών, όπως το είπατε και της διοί-
κησης, δηλαδή του υπουργείου και 
της Περιφέρειας;

Εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος της 
«ομάδας» . ύπάρχει ένας ύπουρ-
γός, ο ‘Άδωνης Γεωργιάδης που 
έχει αποδείξει ότι είναι ταχύτατος 
και αποτελεσματικός. Ο Περιφε-
ρειάρχης Γιώργος Πατούλης απέ-
δειξε από την πρώτη στιγμή το εν-
διαφέρον του για τις λαϊκές αγορές 
και την δυνατότητα για ριζικές αλ-
λαγές στην διοικητική υποδομή. Ο 
γενικός γραμματέας Παναγιώτης 
Σταμπουλίδης υπέρμαχος των και-
νοτόμων ιδεών και των ριζικών δι-
αρθρωτικών αλλαγών. Και ο αρμό-
διος Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος 
Μελάς δίπλα στους ανθρώπους του 
καθημερινού μόχθου και όχι κολλη-
μένος στις απόμακρες καρέκλες της 
εξουσίας. 

● Μας περιγράψατε την «χρυσή πε-
ντάδα» και τον ρόλο του κάθε μέ-
λους της. δεν μας είπατε, όμως, για 
εσάς τον ίδιο και τα δικά σας καθή-
κοντα…

Εγώ καταθέτω την αγάπη μου για 
τις λαϊκές αγορές, την πολύ καλή 
γνώση των προβλημάτων τους 
και την απόφασή μου να δουλέ-
ψω σκληρά δίπλα σε αυτά τα πέντε 
ικανά στελέχη για να υλοποιήσου-
με όλοι μαζί τις μεγάλες διαρθρω-
τικές αλλαγές. Γιατί είμαι αποφασι-

σμένος να τιμήσω την θέση που μου 
εμπιστεύτηκε ο Γιώργος Πατούλης. 
Πρόκειται να αποτελέσει για εμένα 
το επιστέγασμα μιας μακράς πορεί-
ας στην αυτοδιοίκηση του δευτέρου 
βαθμού.

● Πόσο αισιόδοξος είστε για την 
έκβαση αυτού του μεγάλου και δύ-
σκολου εγχειρήματος;

Θα σας απαντήσω με μια φρά-
ση. Οι λαϊκές αγορές θα αλλάξουν 
ή τώρα ή ποτέ! Και επειδή ακριβώς 
είμαστε όλοι αποφασισμένοι, γι’ αυ-
τόν τον λόγο είμαστε και αισιόδοξοι.

● τι πρέπει, λοιπόν, να γίνει από 
εδώ και εμπρός. Ποια είναι τα επό-
μενα βήματα;

Το Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρο-
νισμό των λαϊκών αγορών. Είναι η 
βάση πάνω στην οποία θα κτίσου-
με το μέλλον του κλάδου. Για το τι θα 
περιέχει το Νομοσχέδιο υπάρχουν 
αναλυτικές παρουσιάσεις. Εγώ θα 
το περιγράψω επιγραμματικά και 
με τρεις λέξεις : νοικοκυροσύνη, 
ασφάλεια, κανόνες!

● Πώς δηλαδή αυτές οι τρείς λέξεις 
θα αλλάξουν την εικόνα και την ου-
σία των λαϊκών αγορών;

Πάνω από όλα είναι ο καταναλω-
τής, δηλαδή ο πολίτης. Αλλά και οι 
ίδιοι οι άνθρωποι των λαϊκών αγο-
ρών. Οι επαγγελματίες που φορολο-
γούνται κανονικά, λειτουργούν εύ-
ρυθμα, σέβονται τον καταναλωτή 
και το αστικό περιβάλλον και προ-

σφέρουν εξαιρετικά προϊόντα και σε 
χαμηλές τιμές. Εμείς ως διοίκηση 
της Περιφέρειας έχουμε υποχρέω-
ση να δημιουργήσουμε, με την συν-
δρομή του ύπουργείου, τις προϋπο-
θέσεις ώστε αυτά να συμβαίνουν σε 
όλες τις λαϊκές αγορές. Και θα το πε-
τύχουμε!

● Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζετε ως δι-
εύθυνση Λαϊκών Αγορών;

Η υποστελέχωση της υπηρεσίας. 
Δεν υπάρχει προσωπικό να αντα-
ποκριθεί στις αυξανόμενες ανά-
γκες της. Η οικονομική κρίση και τα 
μνημόνια άφησαν αρνητικό αποτύ-
πωμα στην δημόσια διοίκηση. Αλλά 
παλεύουμε καθημερινά και λύνου-
με τα προβλήματα. Οι διαβεβαιώ-
σεις που έχουμε είναι ότι τα κενά 
θα καλυφθούν. Ο Περιφερειάρχης, 
αλλά και ο αρμόδιος Αντιπεριφερει-
άρχης δουλεύουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση και θα έχουμε σύντο-
μα καλά νέα. 

● Πώς αντιμετωπίζετε τα προβλή-
ματα από την λειτουργία των λαϊ-
κών αγορών σε συνθήκες πανδημί-
ας και αναγκαστικών περιοριστικών 
μέτρων;

Οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών 
επέδειξαν τρομερή υπευθυνότητα 
και αυταπάρνηση! Έχασαν μεροκά-
ματα, κάποιοι κλάδοι δοκιμάστηκαν 
σκληρά, αναγκάστηκαν να δουλεύ-
ουν σε συνθήκες αντίξοες. Αλλά 
κράτησαν τις λαϊκές αγορές όχι μό-

νον ανοιχτές, αλλά και ασφαλείς. 
Πρόκειται για πραγματικό άθλο.

● τι θα γίνει, όμως, από εδώ και 
εμπρός;

Τα μέτρα τα εισηγούνται οι λοιμω-
ξιολόγοι. Μπορεί να είναι αυστηρά, 
αλλά είναι και αναγκαία. Με την βο-
ήθεια της Ομοσπονδίας και του Δη-
μήτρη Μουλιάτου, βρέθηκαν λύσεις 
ακόμη και σε δύσκολες περιπτώ-
σεις, οριακές. Η Διεύθυνση Λαϊ-
κών Αγορών της Περιφέρειας Ατ-
τικής στάθηκε και θα σταθεί δίπλα 
στους δοκιμαζόμενους ανθρώπους 
των λαϊκών αγορών για να αντιμε-
τωπίσουμε μαζί και από κοινού όλες 
τις αντιξοότητες. 

● τι χρονικά όρια βάζετε για την 
επαναφορά στην κανονικότητα και 
για την επόμενη ημέρα, μετά την 
πανδημία, στις λαϊκές αγορές;

Όλα εξαρτώνται από την αντιμε-
τώπιση του κορωνοϊού. Είμαι σίγου-
ρος ότι στις λαϊκές αγορές η τήρηση 
των μέτρων θα φέρει θετικά απο-
τελέσματα. Το βλέπουμε, άλλωστε. 
Κρούσματα δεν υπήρξαν στις λαϊκές 
αγορές. Αλλά η επόμενη ημέρα σας 
βεβαιώνω ότι θα είναι τελείως δια-
φορετική από αυτά που ξέραμε μέχρι 
τώρα. Ετοιμάζουμε την λαϊκή αγορά 
του μέλλοντος η οποία θα αποτελέσει 
αληθινή επανάσταση για τις κατανα-
λωτικές συνθήκες και ανάγκες. Με 
την «χρυσή πεντάδα που σας προα-
νέφερα τίποτα στις λαϊκές αγορές δεν 
θα είναι πλέον όπως πριν. 

«Μια χρυσή πεντάδα θα δημιουργήσει 
τις Λαϊκές Αγορές του μέλλοντος»

Η ΠΡΩΤΗ ΣύΝΕΝΤΕύΞΗ ΤΟύ ΧΑρη ΠΑΣΒΑντιδη ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗψΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟύ

Ο νέος διευθυντής Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής δηλώνει  
ότι οι αλλαγές στον κλάδο θα γίνουν «ή τώρα ή ποτέ»
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Τ
ην αισιοδοξία, αλλά και την σιγουριά ότι 
οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγο-
ρών θα ξεπεράσουν όλα τα προβλήμα-
τα ώστε να βρίσκονται σταθερά δίπλα 
στο καταναλωτικό κοινό εκφράζει με 

συνέντευξή του στην εφημερίδα μας ο Γενικός 
Γραμματέας της ΠΟΣΠΛΑ Κώστας Σφύρλας.

Ο Κώστας Σφύρλας που είναι και Πρόεδρος 
της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών βρισκόταν κυριο-
λεκτικά στην «πρώτη γραμμή» από την αρχή της 
πανδημίας και έδωσε το δύσκολο αγώνα για την 
εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων, αλλά και 
για να μείνουν ανοιχτές οι λαϊκές αγορές. 

● Ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάλατε 
από όλη αυτήν την προσπάθεια της ομοσπον-
δίας ώστε να λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές 
μέσα στον κορωνοϊό;

Χωρίς τις λαϊκές αγορές πολλά νοικοκυριά θα 
είχαν καταρρεύσει! Γιατί οι οικονομικές συνθή-
κες άρχισαν να επιδεινώνονται ραγδαία. Το χει-
ρότερο είναι ότι ζούμε και ένα εξίσου δύσκολο 
φθινόπωρο. Γι’ αυτό οι λαϊκές αγορές θα δώ-
σουν και πάλι τον αγώνα για να κρατήσουν την 
κοινωνία όρθια. 

● Πόσο δύσκολη είναι τελικά η εφαρμογή όλων 
αυτών των υγειονομικών μέτρων; 

Δύσκολη, ξεδύσκολη, τα μέτρα πρέπει να τη-
ρούνται. Όταν γίνονται παντού στον κόσμο ακόμη 
και υπουργικά συμβούλια με μάσκες, δεν είναι 
δυνατόν οι λαϊκές αγορές να αποτελούν εξαίρεση. 
Ακόμη και εμείς που ζούμε μέσα στην κοινωνία 
αν έχουμε μια κάπως διαφορετική άποψη για την 
μάσκα, δεν μπορούμε παρά να πειθαρχήσουμε. 

● ναι, αλλά οι αποστάσεις μεταξύ των πάγκων;
Κοιτάξτε, αυτό το περίφημο 50-50 δεν αποδί-

δει στην πράξη και εμείς το διαπιστώνουμε κα-
θημερινά. Δηλαδή το να λειτουργούν οι μισοί 
πάγκοι. Ή να «σπάνε» οι λαϊκές σε δύο δρόμους 
που συχνά, μάλιστα, απέχουν και πολύ μεταξύ 
τους. Το έχουμε πει στους αρμοδίους, αλλά και 
αυτοί πρέπει, με την σειρά τους, να εφαρμόζουν 
αυτά που λένε οι λοιμωξιολόγοι. 

● Γιατί δεν αποδίδει το 50-50;
Μα γιατί όταν λειτουργούν οι μισοί πάγκοι ο 

συνωστισμός είναι μεγαλύτερος σε αυτούς τους 
πάγκους που λειτουργούνε. Απλό είναι για να το 
καταλάβει κάποιος. Αν υπάρχουν δύο πάγκοι, 
ο ένας δίπλα στον άλλο και σε μια λογική από-
σταση, οι μισοί καταναλωτές θα πάνε στον ένα 
πάγκο και οι άλλοι μισοί στον άλλο πάγκο. Αν, 
όμως, υπάρχει μόνον ένας πάγκος θα πάνε όλοι 
οι καταναλωτές σε αυτόν τον ένα πάγκο και θα 
δημιουργηθεί ο συνωστισμός που κατά τα άλλα 
θέλουμε να τον αποφύγουμε. 

● Μα καλά, αυτό γιατί δεν το καταλαβαίνουν 
οι αρμόδιοι;

Οι αρμόδιοι το καταλαβαίνουν, οι γιατροί δε φαί-
νεται να συμμερίζονται αυτήν την άποψη, τουλά-
χιστον επιδημιολογικά. Πάντως εμείς τηρούμε τις 
οδηγίες τους και επιχειρούμε καθημερινά να τις 
προσαρμόσουμε στις συνθήκες των λαϊκών αγο-
ρών για να εξυπηρετηθεί και ο απλός κόσμος. 

● Αυτός ο απλός κόσμος τι σας λέει;
Ο κόσμος είναι ανήσυχος και για τον κορωνο-

ϊό, αλλά και για την οικονομική κρίση που δημι-
ουργούν η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα. 
Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, ο κόσμος συνει-
δητοποιεί πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και 
αυτό το βλέπουμε και στον τρόπο που ψωνίζει;

● Μιλάτε για την καταναλωτική συμπεριφορά. 
Ποια ακριβώς είναι αυτή;

Οι λαϊκές αγορές είναι πλέον το αποκούμπι όχι 
μόνον του φτωχού, αλλά και της μεσαίας τάξης. 
Ξέρουν ότι σε εμάς θα βρούνε φρέσκα προϊόντα, 
σε χαμηλές τιμές και κυρίως ότι θα ψωνίσουν 
από επαγγελματίες πωλητές τους οποίους μπο-
ρεί να γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η 
σχέση εμπιστοσύνης επηρεάζει σημαντικά την 
καταναλωτική συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτω-
ση, όμως, το «στρίμωγμα» στο πορτοφόλι είναι 
εμφανές. 

● οι ίδιοι οι συνάδελφοί σας πώς έχουν βιώ-
σει την κρίση;

Με σημαντική απώλεια των εισοδημάτων 
τους. Γιατί χαθήκαν πολλά μεροκάματα. Να μην 
αναφερθώ και στους συναδέλφους των λεγο-

μένων «βιομηχανικών ειδών» που ήταν κλει-
στοί, λόγω κορωνοϊού, για μήνες ολόκληρους. 
Αλλά εμείς είμαστε μαθημένοι και στα δύσκολα, 
θα τα βγάλουμε πέρα γιατί ξέρουμε ένα πράγμα: 
να δουλεύουμε σκληρά! 

● Πώς βλέπετε την συνέχεια από εδώ και 
εμπρός;

Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή του θε-
σμού των λαϊκών αγορών. Είναι, ίσως, η πρώτη 
φορά, τα τελευταία χρόνια που τόσο στο ύπουργείο 
Ανάπτυξης όσο και στην Περιφέρεια Αττικής υπάρ-
χουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήμα-
τα των λαϊκών αγορών και, κυρίως, έχουν την πο-
λιτική βούληση να τα επιλύσουν.

● Πώς, όμως, θα γίνει αυτό;
Το νομοσχέδιο για το οποίο έχει δεσμευτεί ο 

ύπουργός Ανάπτυξης ότι αποτελεί «άμεση προ-
τεραιότητα» για την κυβέρνηση πρόκειται να εί-
ναι πραγματικά νομοσχέδιο-σταθμός στην ιστο-
ρία των λαϊκών αγορών. Είναι αυτό που μπορεί 
να οδηγήσει τον θεσμό των λαϊκών αγορών σε 
μια νέα εποχή.

● Γιατί, κατά την άποψή σας, το νομοσχέδιο 

αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία;
Πρώτα από όλα γιατί στην διαμόρφωσή του 

συμμετείχε ενεργά η ΠΟΣΠΛΑ, με το διοικητι-
κό συμβούλιό της και φυσικά με τον πρόεδρό 
της Δημήτρη Μουλιάτο. Εμείς που γνωρίζουμε 
τα προβλήματα των λαϊκών αγορών είχαμε λόγο 
και στις λύσεις που θεσμοθετεί ο νομοθέτης. 
Αλλά και γιατί αυτό το νομοσχέδιο-σταθμός εκ-
συγχρονίζει και νοικοκυρεύει τις λαϊκές αγορές. 

● Με ποιόν τρόπο πρόκειται να γίνει αυτός ο 
εκσυγχρονισμός;

Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα σας 
δώσω την μεγάλη εικόνα. Και μόνον το γεγονός 
ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ενίσχυση των λα-
ϊκών αγορών, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, για 
να αλλάξουν ή για να βελτιωθούν οι πάγκοι στις 
λαϊκές αγορές, αυτό λέει πολλά. Οι λαϊκές αγο-
ρές θα είναι τελείως διαφορετικές μετά την ψή-
φιση και την εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου!

● και σχετικά με εσάς τους ίδιους, δηλαδή με 
τους συναδέλφους σας ποιες είναι οι αλλαγές 
που φέρνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο;

Πολλές και ουσιαστικές! Τερματίζεται το καθε-
στώς της ιδιότυπης ομηρίας αναφορικά με την 
μεταβίβαση και την αναχρονιστική «αναθεώρη-
ση» των αδειών. Μπαίνει μια τάξη στις προϋπο-
θέσεις έκδοσης αδειών σε παραγωγούς από συ-
νεταιρισμούς και τερματίζεται η αναρχία με τις 
δήθεν αγορές «χωρίς μεσάζοντες» ή με τις «βι-
ολογικές αγορές». Το υπαίθριο εμπόριο εξορθο-
λογίζεται αφού εντάσσεται οριστικά στον φυσι-
κό θεσμικό χώρο του που δεν είναι άλλος από 
τις ίδιες τις «λαϊκές αγορές» . ύπάρχει, όμως και 
κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό.

● Ποιο είναι αυτό;
Ακούσει σε μια μόνον λέξη: έλεγχοι! Εμείς οι 

φορολογούμενοι επαγγελματίες πωλητές λα-
ϊκών αγορών θέλουμε τους ελέγχους για να 
προστατέψουμε και τους καταναλωτές, αλλά και 
τους εαυτούς μας! Δεν έχουμε να φοβηθούμε 
απολύτως τίποτα. Από τις ζυγαριές, τις ταμειακές 
μηχανές, την ενίσχυση των αρμοδίων υπηρεσι-
ών της Περιφέρειας, από όλα! Οι έλεγχοι που με 
συνεχείς εισηγήσεις της ΠΟΣΠΛΑ προς το αρμό-
διο ύπουργείο, θεσμοθετούνται με το Νομοσχέ-
διο, προστατεύουν τον θεσμό των λαϊκών αγο-
ρών από τους λίγους, από τους ελάχιστους θα 
έλεγα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο 
σύνολο των επαγγελματικών πωλητών. 

● τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους κατα-
ναλωτές μέσα από την εφημερίδα «Λαϊκών 
Βήμα» που διανέμεται σε όλες τις λαϊκές αγο-
ρές;

Να εμπιστεύονται τους ανθρώπους των λα-
ϊκών αγορών. Εμείς που δίνουμε καθημερι-
νά τον αγώνα και μέσα από την Ομοσπονδία και 
μέσα από τα Σωματεία, είμαστε στο πλευρό του 
κόσμου. Δεν έχουν παρά να κάνουν τις συγκρί-
σεις των προϊόντων που ψωνίζουν από τις λα-
ϊκές αγορές με τα αντίστοιχα που βρίσκουν στα 
ράφια των, συχνά πολυεθνικών, υπερ-αγορών. 
Είμαστε καλλίτεροι, είμαστε φθηνότεροι και εί-
μαστε πάντα δίπλα στον απλό έλληνα. Γιατί και 
εμείς είμαστε ίδιοι με αυτόν! 

«το νομοσχέδιο θα αλλάξει ριζικά τις Λαϊκές Αγορές»
Ο ΓΓ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ κωΣτΑΣ ΣΦυρΛΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟύ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΟ ύΠΟύΡΓΕΙΟ

Οι επαγγελματίες πωλητές βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του καταναλωτικού κοινού
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Ε
πίσκεψη στα γραφεία της Παναττικής 
Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελμα-
τιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣ-
ΠΛΑ) πραγματοποίησαν ο ύπουργός 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Άδω-

νις Γεωργιάδης και ο Γενικός Γραμματέας Προστα-
σίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο γενικότερο πνεύμα 
συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ 
των δύο πλευρών αλλά και στη διαρκή ενίσχυση 
της συνεργασίας των επαγγελματιών πωλητών με 
το ύπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Τόσο ο ύπουργός όσο και ο Γενικός Γραμματέ-
ας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτι-
κά από τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μου-
λιάτο, για την υπεύθυνη στάση της Ομοσπονδίας 
ώστε να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τα μέτρα για 
τον περιορισμό της διασποράς του covid-19 όπως 
αυτά καθορίζονται από τους επιστήμονες. 

Την ίδια στιγμή, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήρε 
στο πρόσωπο των μελών της ΠΟΣΠΛΑ το σύνο-
λο των επαγγελματιών πωλητών για την αδιάκο-
πη και αθόρυβη όπως τη χαρακτήρισε προσφορά 
τους σε κάθε γειτονιά της Αθήνας ,κυρίως απένα-
ντι στις πιο ευάλωτες και κοινωνικά ασθενέστερες 
ομάδων συμπολιτών μας. 

Παράλληλα αναφέρθηκε στην ανάγκη συνερ-
γασίας όλων των φορέων της πολιτείας με τους 
ανθρώπους των λαϊκών αγορών προκειμένου ο 
θεσμός να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο, επι-
σημαίνοντας ότι η πολιτεία στο επικείμενο νομο-
σχέδιο που σύντομα έρχεται προς ψήφιση στη 
Βουλή κάνει ακριβώς αυτό, επιλύοντας οριστι-
κά, χρόνια ζητήματα που σε πολλές των περιπτώ-
σεων αποτελούσαν τροχοπέδη για την ανάπτυξη 
του θεσμού. 

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Σταμπουλί-
δης δήλωσε με νόημα ότι αυτό που προκύπτει από 
τους συνεχείς ελέγχους και στις λαϊκές αγορές, 
είναι πως η πλειονότητα των επαγγελματιών πω-
λητών δείχνει να εφαρμόζει τα μέτρα που έχουν 
θεσπιστεί από την πολιτεία για την διαφύλαξη της 
δημόσιας υγείας.

Με τη σειρά του ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δη-
μήτρης Μουλιάτος τόνισε τη σημασία που έχει για 
τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών, οι δρά-
σεις τις οποίες αναλαμβάνει η σημερινή ηγεσία 
του ύπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να επι-
λυθούν ζητήματα που για δεκαετίες ταλάνιζαν το 
θεσμό των λαϊκών αγορών. Δεν παρέλειψε πά-
ντως να αναφερθεί και στον Περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γιώργο Πατούλη αφού κι εκείνος είναι σε 
ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την ΠΟΣΠΛΑ για 
ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. 

Οι κύριοι Γεωργιάδης και Σταμπουλίδης στο 
περιθώριο της συνάντησης είχαν τη δυνατότη-
τα να συνομιλήσουν με τους παρευρισκόμενους 
και για ειδικότερα θέματα που εντοπίζονται σε 
ορισμένες γειτονιές της Αττικής όπου πραγμα-
τοποιούνται κάθε εβδομάδα οι λαϊκές αγορές.  
Τέλος παρόντες στα γραφεία της ΠΟΣΠΛΑ ήταν 
μόνο τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κάνοντας 
φυσικά όλοι χρήση της απαραίτητης μάσκας και 
τηρώντας τις αναγκαίες αποστάσεις.

«το υπουργείο Ανάπτυξης συνεργάζεται στενά
ΒΑΡύΣΗΜΑΝΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟύ ύΠΟύΡΓΟύ ΑΝΑΠΤύΞΗΣ Αδωνι ΓεωρΓιΑδη ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕψΗ

Είναι η πρώτη επίσκεψη, στην πρόσφατη ιστορία των Λαϊκών Αγορών, αρμόδιου

Αριστερή φωτό: ο Άδωνις Γεωργιάδης ανταλλάσσει χαιρετισμό με τον Δημήτρη Μουστούλα - πρόεδρο της Ε΄ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών, ενώ παρα-
κολουθεί ο Δημήτρης Κατοίκος, πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΣ»
Δεξιά φωτό: τη σύσκεψη στα γραφεία της ΠΟΣΠΛΑ παρακολουθούν οι Δημήτρης Κατοίκος - πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΣ», Χρήστος Μουλάς 
- πρόεδρος της Δ΄Λαϊκής Αγοράς Αθηνών, Δημήτρης Μουστούλας - πρόεδρος της Ε΄ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών, Λάζαρος Ξυδιάς - πρόεδρος του 
Σωματείου Άγιος Γεώργιος, Δημήτρης Γεωργιάδης - πρόεδρος της Α΄ λαϊκής αγοράς Πειραιά, Αντώνης Τριανταφυλλόπουλος - πρόεδρος Α΄ λα-
ϊκής αγοράς Αθηνών και Χρήστος Λέος - πρόεδρος της ΣΤ΄ λαϊκής αγοράς Αθηνών

O υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης με τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο και τον Γενικό Γραμματέα Προστασίας Καταναλωτή 
Παναγιώτη Σταμπουλίδη, κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της Ομοσπονδίας, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία
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μαζί σας για την αναβάθμιση των Λαϊκών Αγορών»
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠAnAttikhΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΠΟΣΠΛΑ) 

υπουργού στην έδρα της Ομοσπονδίας, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης στα γραφεία της ΠΟΣΠΛΑ ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε την ευκαιρία να τονίσει τις σημαντικές πρω-
τοβουλίες που έχει αναλάβει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρης Μουλιάτος για τον εκσυγχρονισμό των Λαϊκών Αγορών (φωτό 
επάνω). Στο τραπέζι των συσκέψεων διακρίνονται από αριστερά: ο γενικός διευθυντής Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής Χά-
ρης Πασβαντίδης, ο γενικός γραμματέας της ΠΟΣΠΛΑ και πρόεδρος της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών Κώστας Σφύρλας, ο γενικός γραμ-
ματέας Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ 
Δημήτρης Μουλιάτος, ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΣΠΛΑ Βασίλης Καπερνάρος και ο ταμίας της ΠΟΣΠΛΑ και πρόεδρος της Β’ Λα-
ϊκής Αγοράς Πειραιά Γιώργος Τσούνιας

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος με τον υπουργό 
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και τον γενικό γραμματέα κατανα-
λωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη

Ο υπουργό Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης φυλλομέτρησε την 
εφημερίδα της Ομοσπονδίας «ΛΑΪΚΩΝ ΒΗΜΑ», η οποία διατί-
θεται σε 110.000 φύλλα σε όλες τις Λαϊκές Αγορές της Αττικής

Κατά την είσοδό του στα γραφεία της Ομοσπονδίας, ο υπουργό 
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης συνοδεύεται από τον πρόεδρο της 
ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο και τον ταμία της ΠΟΣΠΛΑ και πρό-
εδρο της Β’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά Γιώργο Τσούνια, ενώ χαιρετά 
τον πρόεδρο του σωματείου Δίας Δημήτρη Κατοίκο

Απόψεις για το νομοσχέδιο εκσυγχρονισμού των Λαϊκών Αγο-
ρών που αποτελεί άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης αντάλ-
λαξαν στο περιθώριο της πολύωρης σύσκεψης ο υπουργός Ανά-
πτυξης Άδωνις Γεωργιάδης με τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΣΠΛΑ 
Βασίλη Καπερνάρο και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δημήτρης 
Μουλιάτος



Ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης επισκέφθη-
κε τον Οκτώβριο τα γραφεία της Παναττικής Ομοσπονδί-
ας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών 
(Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.) στο πλαίσιο της οποίας είχε συνάντηση με τον 
πρόεδρο της, Δημήτρη Μουλιάτο, παρουσία μόνο των προ-

έδρων των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας, λαμβάνοντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα υγιεινής σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών 
επιστημόνων. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό 
κλίμα, συζήτησαν μεταξύ άλλων, θέματα που άπτονται της εφαρμογής 
των έκτακτων μέτρων που έχει θεσπίσει η πολιτεία για τη διαφύλαξη 
της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς του COViD 19.

Την ίδια ώρα, συζήτησαν θέματα που σχετίζονται άμεσα με ουσια-
στικές παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η πάταξη του πα-
ραεμπορίου. 

Κοινό σημείο αναφοράς, τόσο από την πλευρά του Περιφερειάρχη 
Αττικής, όσο κι από αυτή του προέδρου της ΠΟΣΠΛΑ, είναι ο εκσυγ-
χρονισμός του θεσμού των λαϊκών αγορών, η εύρυθμη λειτουργία 
τους σε όλα τα επίπεδα, αλλά και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανι-
σμών με απώτερο σκοπό την προστασία τόσο των καταναλωτών και 
όσο και των επαγγελματιών πωλητών.

Παράλληλα τέθηκαν από κοινού στο τραπέζι των συζητήσεων νέες 
δράσεις που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη διεύρυνση των αναπτυξι-
ακών προοπτικών των λαϊκών αγορών όπως είναι η ένταξη των επαγ-
γελματιών πωλητών σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Ταυτόχρονα συμφώνησαν και στην υλοποίηση νέων κοινωνικών 
δράσεων για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών της Περιφέρειας 
και των δήμων της Αττικής που συνδράμουν χιλιάδες συνανθρώπους 
μας οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κι έχουν σή-
μερα, περισσότερο από ποτέ την ανάγκη για έμπρακτη στήριξη.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης επισήμαινε οτι: «Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο είναι επιτακτι-
κή ανάγκη να αναβαθμιστεί. Η Περιφέρεια Αττικής στοχεύει στην ενί-
σχυση των διοικητικών και των ελεγκτικών δομών και οργάνων της. 
Οφείλουμε, με γοργούς ρυθμούς να προβούμε σε όλες τις απαραίτη-
τες αλλαγές που θα συμβάλλουν στην βέλτιστη λειτουργία των αγο-
ρών κατά τα πρότυπα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Οι λαϊκές 
αγορές είναι βασικό κομμάτι της εμπορικής δραστηριότητας των το-
πικών κοινωνιών κα σε κάθε περίπτωση είμαστε δίπλα στους επαγ-
γελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών που δίνουν κι αυτοί καθημε-
ρινά το δικό τους αγώνα για την προστασία των καταναλωτών σε όλα 
τα επίπεδα. Η Περιφέρεια Αττικής σε στενή συνεργασία με την πολι-
τεία και σε επικοινωνία με την ΠΟΣΠΛΑ και το Δημήτρη Μουλιάτο θα 
πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαι-
σίου ενόψει μάλιστα και του νέου νομοσχεδίου που επεξεργάζεται το 
ύπουργείο Ανάπτυξης κι ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον εκσυγχρονι-
σμό των λαϊκών αγορών». 

Ο πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Δημήτρης Μουλιάτος εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την ουσιαστική όπως τη χαρακτήρισε στήριξη 
του Περιφερειάρχη και συνέχισε: «Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης έχει πάντοτε την πόρτα του γραφείου ανοιχτή. Είναι 
πάντα εκεί για ακούσει τα προβλήματα του κλάδου μας, τα προβλή-
ματα των λαϊκών αγορών, με διάθεση να παρέμβει ουσιαστικά προ-
κειμένου να λύνονται εν τη γενέσει τους ζητήματα που απασχολούν 
τις λαϊκές αγορές και τους επαγγελματίες πωλητές. Η δημιουργία 
νέας Αντιπεριφέρειας Λαϊκών Αγορών με το Σταύρο Μελά στο τι-
μόνι της και η αναβάθμιση της διεύθυνσης λαϊκών αγορών της Πε-
ριφέρειας Αττικής με το νέο διευθυντή Χάρη Πασβαντίδη, δύο αν-
θρώπους που αγαπούν τις λαϊκές αγορές και γνωρίζουν σε βάθος τα 
προβλήματα τους, αποδεικνύουν ότι οι λαϊκές αγορές ένας θεσμός 
σχεδόν 100 ετών ο οποίος βρίσκεται ψηλά και στην ατζέντα της Πε-
ριφέρειας Αττικής». 

Μια νέα εποχή ανατέλλει για τον θεσμό των Λαϊκών Αγορών
ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΕΠΙΣΚΕψΗ ΤΟύ ΓιωρΓου ΠΑτουΛη ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠAnAttikhΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΠΟΣΠΛΑ)

Το πρώτο βήμα έγινε, αφού με απόφαση του περιφερειάρχη ξεκίνησε ήδη η ενίσχυση των διοικητικών και ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας Αττικής
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Κατά την είσοδό του στα γραφεία της ΠΟΣΠΛΑ ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης ανταλλάσσει θερμό χαιρετισμό με τον Γιώργο Σφύρλα, γραμματέα της ΠΟΣΠΛΑ και πρόεδρο της Γ’ Λαϊκής Αγο-
ράς Αθηνών, ενώ στη συνέχεια έχει μια σύντομη συνομιλία με τον Κώστα Μανιάτη, εκπρόσωπο Τύπου της ΠΟΣΠΛΑ

Ιδιαίτερα ουσιαστική ήταν η συνάντηση του Γιώργου Πατούλη με τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΣΠΛΑ Βασίλη Καρπενάρο, ενώ αμέσως μετά διακρίνεται με τον αντιπεριφερειάρχη Λαϊκών Αγορών Σταύρο Μελά, 
ο οποίος τον συνόδεψε στην επίσκεψή του στα γραφεία της Ομοσπονδίας

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης σύσκεψης, εξετάστηκε όλο το φάσμα των ζητημάτων των Λαϊκών Αγορών. Διακρίνονται από αριστερά: ο γραμματέας της ΠΟΣΠΛΑ και πρόεδρος της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Αθη-
νών Κώστας Σφύρλας, ο νέος διευθυντής Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής Χάρης Πασβαντίδης, ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΣΠΛΑ Βασίλης Καπερνάρος, ο αντιπεριφερειάρχης Λαϊκών Αγορών 
Σταύρος Μελάς, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος, ο ταμίας της ΠΟΣΠΛΑ και πρόεδρος της Β’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά Γιώργος Τσούνιας και ο εκ-
πρόσωπος Τύπου της ΠΟΣΠΛΑ Κώστας Μανιάτης. Αμέσως μετά ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης φιλομέτρησε την εφημερίδα της Ομοσπονδίας «ΛΑΪΚΩΝ ΒΗΜΑ»



Μια νέα εποχή ανατέλλει για τον θεσμό των Λαϊκών Αγορών
ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΕΠΙΣΚΕψΗ ΤΟύ ΓιωρΓου ΠΑτουΛη ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠAnAttikhΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΠΟΣΠΛΑ)

Το πρώτο βήμα έγινε, αφού με απόφαση του περιφερειάρχη ξεκίνησε ήδη η ενίσχυση των διοικητικών και ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας Αττικής
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Κατά την είσοδό του στα γραφεία της ΠΟΣΠΛΑ ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης ανταλλάσσει θερμό χαιρετισμό με τον Γιώργο Σφύρλα, γραμματέα της ΠΟΣΠΛΑ και πρόεδρο της Γ’ Λαϊκής Αγο-
ράς Αθηνών, ενώ στη συνέχεια έχει μια σύντομη συνομιλία με τον Κώστα Μανιάτη, εκπρόσωπο Τύπου της ΠΟΣΠΛΑ

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τους Προέδρους των Σωματείων μελών της ΠΟΣ-
ΠΛΑ. Διακρίνονται από αριστερά: Λάζαρος Ξυδιάς - πρόεδρος του Σωματείου Άγιος Γεώργιος, Δημήτρης Γεωργιάδης - πρόεδρος του 
Σωματείου Α΄ Πειραιά, Γιάννης Παππάς - Αντιπρόεδρος ΠΟΣΠΛΑ , Κώστας Σφύρλας - Γενικός Γραμματέας ΠΟΣΠΛΑ, Σταύρος Μελάς - 
Αντιπεριφερειάρχης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, Δημήτρης Κατοίκος - Πρόεδρος Σωματείου Δίας, Γιώργος Πατούλης - Περι-
φερειάρχης Αττικής, Δημήτρης Μουλιάτος - πρόεδρος ΠΟΣΠΛΑ, Χρήστος Λέος - πρόεδρος ΣΤ΄ Σωματείου Αθηνών, Γιώργος Τσούνιας 
- Ταμίας ΠΟΣΠΛΑ, Κώστας Μανιάτης - Εκπρόσωπος Τύπου ΠΟΣΠΛΑ, Χρήστος Μουλάς - πρόεδρος Δ΄ Σωματείου Αθηνών, Λάζαρος Εγ-
γλέζος - μέλος ΔΣ ΠΟΣΠΛΑ

Η στενή συνεργασία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη με τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο για όλα τα ζητήματα 
των Λαϊκών Αγορών που σχετίζονται με την Περιφέρεια Αττικής επισφραγίστηκε με την επίσκεψη του περιφερειάρχη στα γραφεία της 
Ομοσπονδίας

Ιδιαίτερα ουσιαστική ήταν η συνάντηση του Γιώργου Πατούλη με τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΣΠΛΑ Βασίλη Καρπενάρο, ενώ αμέσως μετά διακρίνεται με τον αντιπεριφερειάρχη Λαϊκών Αγορών Σταύρο Μελά, 
ο οποίος τον συνόδεψε στην επίσκεψή του στα γραφεία της Ομοσπονδίας

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης σύσκεψης, εξετάστηκε όλο το φάσμα των ζητημάτων των Λαϊκών Αγορών. Διακρίνονται από αριστερά: ο γραμματέας της ΠΟΣΠΛΑ και πρόεδρος της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Αθη-
νών Κώστας Σφύρλας, ο νέος διευθυντής Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής Χάρης Πασβαντίδης, ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΣΠΛΑ Βασίλης Καπερνάρος, ο αντιπεριφερειάρχης Λαϊκών Αγορών 
Σταύρος Μελάς, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος, ο ταμίας της ΠΟΣΠΛΑ και πρόεδρος της Β’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά Γιώργος Τσούνιας και ο εκ-
πρόσωπος Τύπου της ΠΟΣΠΛΑ Κώστας Μανιάτης. Αμέσως μετά ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης φιλομέτρησε την εφημερίδα της Ομοσπονδίας «ΛΑΪΚΩΝ ΒΗΜΑ»
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ΒΑΣιΛηΣ ΣΠΑνΑκηΣ
Βουλευτής β’ Αθηνών νότιου τομέα της νδ

«Η κυβέρνηση έδωσε λύση στο θέμα της άρσης 
ανάκλησης των αδειών μέχρι το τέλος 2020» 

νικοΣ ΠεΠΠΑΣ 
Αντιπεριφερειάρχης οικονομικών,  

Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Περιφέρειας Αττικής

«Μέσα στις άμεσες προτεραιότητές μας  
είναι ο εκσυγχρονισμός των Λαϊκών Αγορών» 

«Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης επισκέφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα τα γρα-
φεία της ΠΟΣΠΛΑ και απέδειξε ότι μέσα στον πολιτικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής ένα βασι-
κό σημείο είναι οι λαϊκές αγορές. Τόσο σε ό,τι αφορά στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο των λαϊκών αγορών όσο και σε ό, τι αφορά στους πολίτες της Αττικής που στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία ασχέτως κοινωνικού στρώματος όταν θέλουν να ψωνίσουν αγνά ελληνικά και φρέσκα 
προϊόντα πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές. Ο Περιφερειάρχης εν μέσω του κορωνοϊού έδειξε τη διάθε-
σή του να στηρίξει το χώρο των λαϊκών αγορών. Δηλαδή να στηρίξει τη λειτουργία τους ακόμα κι όταν 
υπήρχαν πολύ μεγάλες πιέσεις για την αναστολή λειτουργίας τους. Ο Περιφερειάρχης και όλοι εμείς 
αγωνιστήκαμε ώστε οι λαϊκές αγορές να παραμείνουν ανοιχτές. Για να μπορεί ο άνθρωπος του μό-
χθου, ο άνθρωπος που δεν μπορούσε να πάει στα πιο ακριβά καταστήματα διατροφής και στις μεγά-
λες αλυσίδες, να μη στερηθεί τη λαϊκή αγορά. Αλλά και οι πωλητές να μη χάσουν το μεροκάματο τους. 
Μέσα στις άμεσες προτεραιότητες του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη είναι ο εκσυγχρονι-
σμός των λαϊκών αγορών. Ο Δημήτρης Μουλιάτος έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον 
εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών. Οι προτάσεις του τιμούν όλο τον κλάδο, τόσο σε επίπεδο επαγ-
γελματικό, όσο και σε επίπεδο συνδικαλιστικό».

ΓιΑννηΣ ΧΑτζηΘεοδοΣιου
Πρόεδρος επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών

«Οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών 
 να γίνουν μέλη του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών!»  
«Σε ότι αφορά τις λαϊκές αγορές και τον πρόεδρο τους, τον αγαπητό μου φίλο τον δη-

μήτρη Μουλιάτο θα σας πως μία είδηση! Θα κάνω ό, τι μπορώ ώστε οι επαγγελματίες 
πωλητές των λαϊκών αγορών να καταφέρουν να είναι μέλη του επαγγελματικού επιμε-
λητηρίου Αθηνών! Γιατί αυτό θα τους δώσει λύσεις σε πάρα πολλά θέματα. Πρέπει μά-
λιστα να σας πω, και δεν είναι σχήμα λόγου, όταν λέμε επαγγελματίες πωλητές των λαϊ-
κών αγορών όλοι γνωρίζουν ότι είναι η καλύτερη αγορά για τους καταναλωτές. και από 
άποψη ποιότητας και από άποψη τιμής. Άρα είμαστε υπέρ του να καταφέρουμε να ενι-
σχύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λαϊκές αγορές. Γνωρίζω τα αιτήματα τους 
και πρέπει να τους συμπαρασταθούμε. Γιατί η ύπαρξη των λαϊκών αγορών στηρίζει αυτό 
που λέμε τον μέσο καταναλωτή».

το μεγάλο «άνοιγμα» της ΠοΣΠΛΑ στην 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟύ ΔΗΜΟΣΙΟύ ΒΙΟύ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «ΛΑΪΚΩΝ ΒΗΜΑ» 

Η Ομοσπονδία οικοδομεί ισχυρές συμμαχίες, απαραίτητες για την ενίσχυση του κλάδου  

«Θα ήθελα να χαιρετίσω τους ανθρώπους 
εκείνους που καθημερινά δίνουν έναν γνή-
σιο αγώνα στις λαϊκές αγορές. Αγώνα επι-
βίωσης προσφέροντας ταυτόχρονα και 
κοινωνικό έργο. Σε αυτούς λοιπόν τους αν-
θρώπους η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, στο τελευταίο νομοσχέδιο έδωσε 
μία πολύ καλή λύση σε ένα θέμα που είχα-
με ανοιχτό κι αφορούσε στην άρση της ανά-
κλησης των αδειών μέχρι τις 31/12/2020. Οι 
λαϊκές αγορές χρειάζονται κάποιες βελτιώ-
σεις και το νέο νομοσχέδιο που έρχεται εί-
ναι προς αυτή την κατεύθυνση. 

Εμείς θέλουμε τη νέα γενιά να έρθει στις 
λαϊκές αγορές. Θα υπάρχει λοιπόν και προ-

σφορά κινήτρων προς αυτήν την κατεύθυν-
ση. Οι διαδικασίες θα είναι απλές ώστε να 
μην ταλαιπωρείται ο κόσμος γιατί έχει πολ-
λά στο κεφάλι του. Όλα αυτά και πολλά άλλα 
θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσου-
με αναλυτικά μόλις δούμε νέο νομοσχέδιο. 

Όλοι συμφωνούμε όμως στην βασική 
αρχή του που είναι ο εκσυγχρονισμός των 
λαϊκών αγορών. Και το είδαμε και στις δη-
λώσεις του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γε-
ωργιάδη που επισκέφθηκε τα γραφεία της 
ΠΟΣΠΛΑ. 

Μια πολύ σημαντική κίνηση του ύπουρ-
γού που αναδεικνύει και τον καθοριστικό 
ρόλο της Ομοσπονδίας στην διαμόρφωση 
του νέου νομοθετικού πλαισίου».



νοεΜΒριοΣ 2020 11

ευΑΓΓεΛοΣ ΜΠΑρΜΠΑκοΣ 
Αντιδήμαρχος διοίκησης & οικονομικών δήμου καλλιθέας

«Ανήκω στο φαν κλαμπ των Λαϊκών Αγορών!  
Η προσφορά της ΠΟΣΠΛΑ στο κοινωνικό 
παντοπωλείο της Καλλιθέας είναι μεγάλη» 

«Η Καλλιθέα είναι ένας Δήμος τεράστιος, 150 χιλιάδων κατοίκων και έχει πέντε λαϊκές 
αγορές οι οποίες απέδειξαν μέσα στην κρίση ότι έχουν τη δυνατότητα όταν υπάρχει αγα-
στή συνεργασία με τους δήμους να λειτουργούν άψογα. Δηλαδή να τηρούνται οι πρέπου-
σες αποστάσεις και να χρησιμοποιούνται , με ελάχιστες εξαιρέσεις, παντού μάσκες. Το ση-
μαντικότερο όμως έχει να κάνει με τα προϊόντα. Επειδή παρακολουθώ τις λαϊκές από κοντά 
για πολλά χρόνια αφού βρίσκομαι στην πέμπτη θητεία μου ως δημοτικός σύμβουλος και στη 
δεύτερη ως αντιδήμαρχος, οι λαϊκές αγορές έχουνε όχι μόνο εξαιρετικά προϊόντα που έρ-
χονται από την παραγωγή στην κατανάλωση αλλά έχουνε και εξαιρετικές τιμές. Ανήκω στο 
fan club των λαϊκών αγορών! 

Η συνεργασία που έχουμε με τις λαϊκές αγορές και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δη-
μήτρη Μουλιάτο αλλά και με τον πρόεδρο των λαϊκών αγορών της Καλλιθέας, τον Γιώργο 
Τσούνια, είναι εξαιρετική. Έτσι λύνουμε κάθε πρόβλημα με τον καλύτερο τρόπο. Θα ήθελα 
όμως να κάνω και μία αναφορά στην τεράστια προσφορά της Ομοσπονδίας των Επαγγελ-
ματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών στο κοινωνικό παντοπωλείο της πόλης. Είναι εντυπωσι-
ακά μεγάλη! Κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσχα και σε κάθε άλλη ευκαιρία οι ποσότητες που 
μας φέρνουν και μας παραδίδουν στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Καλλιθέας είναι 
συνεχώς αυξανόμενες».

δηΜητρηΣ κΑΛοΓεροΠουΛοΣ
πρώην δήμαρχος Αιγάλεω, πρώην Γενικός Γραμματέας  

Αποκεντρωμένης διοίκησης Περιφέρειας Αττικής

«Η δουλειά των πωλητών των Λαϊκών Αγορών 
είναι πάνω από όλα ανθρωποκεντρική»

«Από τα γραφεία της Ομοσπονδίας πέρασαν μέσα σε μόλις ένα μήνα τόσο ο ύπουργός Ανάπτυξης 
Άδωνις Γεωργιάδης όσο και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Αυτό σημαίνει ότι δίνουν 
μεγάλη βαρύτητα σε ό,τι εκπροσωπεί η ΠΟΣΠΛΑ και ο Δημήτρης Μουλιάτος. Δηλαδή τις Λαϊκές Αγο-
ρές! Αυτές τις αγορές που όλοι γνωρίζουμε, τουλάχιστον εμείς που είμαστε από λαϊκά στρώματα και 
από τις γειτονιές της Αθήνας. Και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για τις λαϊκές αγορές ως θεσμό ή για 
τους συναδέλφους πωλητές του Δημήτρη Μουλιάτου αλλά κυρίως για τους ίδιους τους καταναλωτές. 
Σκεφτείτε μόνο τι προσέφεραν εν μέσω κορωνοϊού οι λαϊκές αγορές! Όταν τα πάντα ήταν κλειστά και 
όταν κανείς δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Θέλω όμως, ως πρώην δήμαρχος Αιγάλεω, να τονίσω και 
την προσφορά της ΠΟΣΠΛΑ στα κοινωνικά παντοπωλεία όλων των δήμων. Όταν μία λαϊκή αγορά φτά-
νει στο τέλος της οι πωλητές δεν ξαναπαίρνουν τα αδιάθετα προϊόντα να τα πάνε πίσω. Αλλά τα μοιρά-
ζουνε σε όσους έχουν ανάγκη. Και ξέρω πολύ καλά , από την γειτονιά μου, πως όλοι οι πωλητές γνω-
ρίζουνε ποιος είναι ο κάθε πολίτης της γειτονιάς αυτής που έρχεται στη λαϊκή και γνωρίζουνε εξίσου 
καλά ποιος έχει πρόβλημα οικονομικό και του δίνουνε δωρεάν σακούλες με τρόφιμα. Όταν λοιπόν τους 
ρωτάω πως το ξέρεις ότι ο πολίτης αυτός έχει ανάγκη δεν λένε πολλά -πολλά παρά μόνο ότι ο άνθρω-
πος αυτός δεν έχει να φάει. Είναι ανθρώπινη η σχέση, είναι ανθρωποκεντρική η δουλειά των πωλητών 
στις λαϊκές αγορές. Αλλά και δουλειά πολύ σημαντική για τους ίδιους τους καταναλωτές. Δηλαδή η προ-
σφορά φρέσκων προϊόντων σε πολύ καλές τιμές. Κατευθείαν από τον αγρό στο πιάτο. Και εξαιρετικά 
ανταγωνιστικοί σε σχέση με τα μεγάλα σουπερμάρκετ τα οποία παρά τις προσφορές τους δεν καταφέρ-
νουν να ανταγωνιστούν τις τιμές, την ποιότητα και τη φρεσκάδα των προϊόντων των λαϊκών αγορών».

ΓιΑννηΣ δΑΒερωνηΣ
Πρόεδρος εστιατόρων και Συναφών επαγγελμάτων Αττικής

«Οι επαγγελματίες του κλάδου ψωνίζουμε από τις Λαϊκές Αγορές 
γιατί θέλουμε ποικιλία, ποιότητα και καλές τιμές»

ελληνική κοινωνία και στη δημόσια ζωή
ΟΠΟύ ΚΑΤΑΘΕΤΟύΝ ΤΙΣ ΑΠΟψΕΙΣ ΤΟύΣ - ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΤΟύ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟύ «ΑΕΡΑ»

που περνάει σε μια νέα εποχή με τον εκσυγχρονισμό των Λαϊκών Αγορών

Αν ένας επαγγελματίας εστίασης θέλει να σέβεται την επιχεί-
ρηση εστίασης που έχει το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να 
πάει να ψωνίσει στις λαϊκές αγορές! Γιατί εκεί θα βρει εγγυη-
μένα προϊόντα τα οποία είναι πρώτης κατηγορίας, σε πολύ κα-
λές τιμές αλλά και σε πολύ μεγάλες ποικιλίες. εμείς με μεγά-
λη χαρά θέλουμε να διατηρηθούν αυτές οι λαϊκές αγορές ώστε 
να υπάρχει η πληθώρα των επιλογών για να μπορούμε να ψω-
νίζουμε από αυτές για τα καταστήματά μας. Πιστεύω ότι γίνε-
ται μία εξαιρετική δουλειά από τον δημήτρη Μουλιάτο αλλά και 

από ολόκληρη την ομοσπονδία. Αυτό φαίνεται! ο κλάδος της 
εστίασης όταν θέλει να έχει ένα επίπεδο όσον αφορά τα εστια-
τόρια, πρέπει να ψωνίζει καλά προϊόντα κι αυτό μπορούμε να 
το βρούμε μόνο στις λαϊκές αγορές. διότι τα μεγάλα σούπερ 
μάρκετ που προσπαθούν να πουλήσουν προϊόντα στα εστια-
τόρια, δυστυχώς δεν έχουν ποικιλία και τιμές αντίστοιχες με 
αυτές των λαϊκών αγορών. το λέω επειδή έχω εστιατόριο και 
γνωρίζω πως λειτουργούν τα πράγματα. Άρα εμάς μας ενδια-
φέρει να υπάρχει η καλή, η ποιοτική λαϊκή αγορά για να μπο-

ρούμε να ψωνίσουμε και να έχουμε μέσα στα εστιατόρια μας 
προϊόντα τα οποία θα δώσουμε στον πελάτη μας. δηλαδή προϊ-
όντα σαν αυτά που θέλει αλλά και θα μπορούσε να ψωνίσει και 
ο ίδιος για το σπίτι του». 
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 «η Λαϊκή Αγορά είναι πάνω από όλα  
οι ίδιοι οι άνθρωποί της»

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟύ ΜΕΓΑΛΟύ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟύ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟύ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 

Ο τυχερός που πέρασε ένα φανταστικό πενθήμερο στην μαγευτική Αμοργό, 
προσφορά της Ομοσπονδίας, μιλάει για τις διακοπές του αλλά και για τις Λαϊκές Αγορές

Μ
ε σύμμαχό του τον πολύ καλό 
καιρό αλλά και με συνοδοιπό-
ρο την καλή παρέα ο νικητής του 
καλοκαιρινού διαγωνισμού της 
ΠΟΣΠΛΑ Άγγελος Χατζημιχαήλ 

πέρασε ένα υπέροχο πενθήμερο στην Αμοργό 
στο εξαιρετικό ξενοδοχείο «Πέλαγος hotel».

Το ταξίδι και η διαμονή ήταν προσφορά της 
ΠΟΣΠΛΑ στους τηλεθεατές της εβδομαδιαίας 
εκπομπής της Ομοσπονδίας «Λαϊκών Βήμα» 
(κάθε Δευτέρα στις 20.00 στο ALERt tV) 

Με δεδομένο ότι οι συμμετοχές στον διαγω-
νισμό ξεπέρασαν τις 3000, είναι φανερό ότι ο δι-
αγωνισμός κέντρισε το έντονο ενδιαφέρον των 
χιλιάδων φίλων και τηλεθεατών της εκπομπής!

Έτσι ύστερα από κλήρωση που πραγματο-
ποιήθηκε «ζωντανά» στον τηλεοπτικό αέρα 
της εκπομπής «Λαϊκών Βήμα» αναδείχτηκε 
ο μεγάλος τυχερός αυτού του πρώτου τηλε-
οπτικού διαγωνισμού στην ιστορία της ΠΟΣ-
ΠΛΑ. Και ο μεγάλος τυχερός ήταν ο Άγγελος 
Χατζημιχαήλ. 

Μόλις ανακοινώθηκε το όνομα του από τα 
μικρόφωνα του ALERt tV η παραγωγή της 
εκπομπής επικοινώνησε μαζί του και τον ενη-
μέρωσε για το αποτέλεσμα της κλήρωσης η 
οποία έγινε ηλεκτρονικά και με όλες τις σύγ-
χρονες προδιαγραφές που εξασφαλίζουν το 
αδιάβλητο της διαδικασίας. 

«Αυτές οι μικρές αποδράσεις είναι το αντί-
δοτο στην καθημερινότητα μας. Πόσο μάλ-
λον όταν γίνονται στη μαγευτική Αμοργό με 
τα γραφικά σοκάκια που σε σαγηνεύουν και 
σε κάνουν να σκέφτεσαι πως θα ήταν η ζωή 
σε ένα τέτοιο μέρος. Όσο για το ξενοδοχείο. 
Ότι και να πω θα είναι λίγο. Ένας υπέροχος 
χώρος με απίστευτη θέα, φιλική εξυπηρέτη-
ση και υποδειγματική φιλοξενία» είπε ο Άγ-
γελος Χατζημιχαήλ στην εφημερίδα μας μετά 

την επιστροφή του από το ταξίδι-προσφορά 
της ΠΟΣΠΛΑ. 

Απάντησε, βέβαια και στο ερώτημα για το 

ποια είναι η λαϊκή αγορά που επιλέγει να κά-
νει τα ψώνια της εβδομάδας.

«Ζω και εργάζομαι στο κέντρο της Αθή-
νας, και συγκεκριμένα στα Εξάρχεια. Για εμέ-
να αυτό αποτελεί επιλογή. Όπως καταλαβαί-
νετε η λαϊκή αγορά που βρίσκεται κοντά μου, 
είναι αυτή του Σαββάτου στην οδό Καλλιδρο-
μίου. Θα είμαι όμως ειλικρινής. Λόγω της ερ-
γασίας μου αρκετά Σάββατα δεν έχω τη δυ-
νατότητα να την επισκεφθώ. Αυτό λοιπόν που 
μου λείπει όταν δεν βρίσκομαι εκεί, δεν είναι 
μόνο τα καλά προϊόντα, η ποικιλία και οι κα-
λές τιμές που σίγουρα συναντάς μόνο στη λαϊ-
κή, αλλά και η «ζύμωση» που γίνεται ανάμεσα 
στους ανθρώπους της λαϊκής αγοράς. Μία μι-
κρογραφία της ίδιας της κοινωνίας. Άλλωστε 
η λαϊκή αγορά εκτός από γεύσεις και αρώμα-
τα είναι πάνω από όλα, οι ίδιοι της οι άνθρω-
ποι. Ευχαριστώ την ΠΟΣΠΛΑ για το υπέροχο 
ταξίδι που μας προσέφερε και εύχομαι να ορ-
γανώνετε πάντα πετυχημένους διαγωνισμούς 
για τους τηλεθεατές σας!» 
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Μ
ε μακρά διαδρομή στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και στον Δήμο Ιλίου 
όπου εκλέγεται συνεχώς Δήμαρ-
χος από το 2006 ο Νίκος Ζενέτος 
είναι από τους αυτοδιοικητικούς 

άρχοντες που βρίσκονται καθημερινά δίπλα 
στους δημότες οι οποίοι στις τελευταίες εκλο-
γές (2019) το αντάμειψαν για την προσφορά του 
στην πόλη δίνοντάς του στον δεύτερο γύρο το 
… θηριώδες ποσοστό του 69.16%! 

Είναι κοινό μυστικό στο Ίλιο των 140.000 
κατοίκων ότι αυτή η ιδιαίτερη σχέση του δη-
μάρχου με τους δημότες όλων των πολιτικών 
πεποιθήσεων οικοδομείται και με την πολύ 
τακτική παρουσία του στις συνολικά επτά λα-
ϊκές αγορές που κάθε εβδομάδα λειτουργούν 
στα όρια του Δήμου Ιλίου.

Ο Νίκος Ζενέτος μίλησε στην εφημερίδα 
μας για την σχέση του και ως δημάρχου, αλλά 
και ως απλού καταναλωτή με τους ανθρώ-
πους των λαϊκών αγορών. 

● Ποια είναι η σχέση του δήμου ιλίου με τις 
λαϊκές αγορές που πραγματοποιούνται στα 
όρια της πόλης;

Στο Δήμο Ιλίου, μία πόλη 140 χιλιάδων κα-
τοίκων πραγματοποιούνται συνολικά επτά λα-
ϊκές αγορές. Άρα σε όλη τη διάρκεια της εβδο-
μάδας έχουμε τουλάχιστον μία λαϊκή αγορά 
στα όρια της πόλης μας . Όπως αντιλαμβάνε-
στε ένας δήμαρχος που θέλει να ακούει τον 
παλμό της τοπικής κοινωνίας και να ανταπο-
κρίνεται σε αυτόν θα πρέπει να βρίσκεται και 
εκεί. Στις λαϊκές αγορές οι οποίες αποτελούν 
την πρώτη επιλογή των καταναλωτών και στο 
Ίλιο. Εκεί που τα λαϊκά στρώματα μπορούν να 
βρουν την καλύτερη ποιότητα σε φρούτα, λα-
χανικά και σε πολλά ακόμα προϊόντα. Και, μά-
λιστα, στις χαμηλότερες τιμές. Θα χαρακτήριζα 
,λοιπόν, τη σχέση μας ως δημοτική αρχή με τις 
λαϊκές αγορές ως μία σχέση στενής συνεργα-
σίας και αλληλοκατανόησης, Με γόνιμο διάλο-
γο λύνουμε τα ζητήματα που προκύπτουν στην 
καθημερινότητα των λαϊκών αγορών. 

● Μας είπατε για τη σχέση σας με τις λαϊ-
κές αγορές ως δήμαρχος. ως καταναλωτής 
όμως;

Ως απλός καταναλωτής επιθυμώ και εγώ να 
βάλω στο σπίτι μου το καλύτερο προϊόν για 
την οικογένειά μου. Είμαι λοιπόν κάτι παρα-
πάνω από βέβαιος ότι έχοντας αυτό ως στόχο 
η λαϊκή αγορά αποτελεί εξαιρετική επιλογή. 
Στην λαϊκή αγορά δεν πάμε μόνο γιατί το προ-
ϊόν που θα επιλέξουμε είναι πάντοτε φρεσκό-
τατο. Αλλά πηγαίνουμε και γιατί γνωρίζουμε 
τον πωλητή, τον άνθρωπο πίσω από τον πά-
γκο. Τον κοιτάμε και μας κοιτάει στα μάτια. Εί-
ναι μία σχέση εμπιστοσύνης.

● Ποιες είναι οι δυσκολίες που καλείστε να 
αντιμετωπίσετε ως δήμος σε σχέση με τις 
λαϊκές αγορές;

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπί-
ζουμε είναι σίγουρα ο καθαρισμός των δρό-
μων που πραγματοποιούνται οι λαϊκές αγο-

ρές, μετά το πέρας της λειτουργίας τους. 
Δυστυχώς κάποιοι, ευτυχώς ελάχιστοι, δεν 
αποχωρούν εγκαίρως ενώ δείχνουν και 
πλημμελή φροντίδα σε ό, τι έχει να κάνει με 
τα απορρίμματα που τα αφήνουν περιμετρι-
κά του πάγκου τους κι όχι εντός των ειδικών 
κάδων τους οποίους ο Δήμος Ιλίου έχει το-
ποθετήσει. Στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν 
ένας τέτοιος δρόμος απελευθερώνεται πλή-
ρως λίγο πριν τις 16:30. Ιδίως τώρα που χει-
μωνιάζει και νυχτώνει νωρίτερα, καταλαβαί-
νετε ότι μέχρι να καθαρίσουμε, να πλύνουμε 
και να παραδώσουμε ξανά στους δημότες μας 
έναν τέτοιο δρόμο χρειαζόμαστε σχεδόν τέσ-
σερις ώρες. Και να επισημάνω ότι το κόστος 
το επωμίζεται κυρίως ο Δήμος Ιλίου γιατί τα 
σχετικά κονδύλια από την Πολιτεία συνεχώς 
μειώνονται. 

● Έχετε ζητήσει τη βοήθεια των σωματείων 
προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα 
αυτό; ‘Έστω κι αν πρόκειται για ένα πρόβλη-
μα που, όπως αναφέρατε, δημιουργείται από 
ελάχιστους; 

Ναι φυσικά! Άλλωστε είμαστε σε διαρκή 
επικοινωνία τόσο με τους ίδιους τους πω-
λητές των λαϊκών αγορών όσο και με τα σω-
ματεία τους. Οφείλω να πω ότι προσπαθούν 
και εκείνοι και πρέπει να τους το αναγνωρί-
σω. Ένα πρόβλημα στη λειτουργία της λαϊκής 
αγοράς δεν αφήνει ποτέ ανεπηρέαστη τη μία 
ή την άλλη πλευρά, αν και στην προκειμένη 
περίπτωση όλοι είμαστε από την ίδια πλευρά. 
Την πλευρά της προσφοράς και της εξυπηρέ-
τησης του δημότη-καταναλωτή.

● Με την ομοσπονδία των επαγγελματιών 
Πωλητών Λαϊκών Αγορών έχετε έρθει σε 
επαφή για ζητήματα των λαϊκών αγορών;

Με την ΠΟΣΠΛΑ και με τον Πρόεδρό της και 
προσωπικό μου φίλο Δημήτρη Μουλιάτο εί-
μαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. ύπάρχει εξαι-
ρετικό κλίμα αναμεσά μας και η συνεργασία 
είναι πάντοτε εποικοδομητική. Ο Δημήτρης 
Μουλιάτος είναι ένας άνθρωπος που γεννή-
θηκε και μεγάλωσε μέσα στις λαϊκές αγορές 
και έχει θέσει ως στόχο τον πλήρη εκσυγ-
χρονισμό τους. Άλλωστε η Ομοσπονδία των 
Επαγγελματιών Πωλητών, σε κάθε ευκαιρία, 
αποδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία της, 
αθόρυβα και διακριτικά. 

● τι εννοείτε κύριε δήμαρχε;
Είναι κοινό μυστικό πως η ΠΟΣΠΛΑ αλλά και 

το Β’ Σωματείο Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊ-
κών Αγορών είναι πάντα δίπλα σε εκείνους που 
έχουν ανάγκη. Γιατί προσφέρουν από τον κόπο 
και το υστέρημά τους σε συνδημότες μου που 
βρίσκονται σε αδυναμία και δεν μπορούν να κα-
λύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες όπως εί-
ναι η τροφή. Με τις προσφορές τους σε τρόφιμα 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιλίου 
μας δίνουν τη δυνατότητα να καλύψουμε ορι-
σμένες από τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες 
αυτών των ανθρώπων. Το σημαντικό όμως εί-
ναι ότι το πράττουν με ιδιαίτερη διακριτικότη-
τα και σεβασμό απέναντι σε όσους έχουν ανά-
γκη. Άλλωστε το βλέπεις στο βλέμμα τους κάθε 
φορά που μας αφήνουν τις δωρεές τους. Έτσι 
από κοινού έχουμε δημιουργήσει μια εστία αν-
θρωπιάς και αλληλεγγύης.

«ο παλμός της τοπικής κοινωνίας χτυπάει 
στις επτά Λαϊκές Αγορές του ιλίου!» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ νικοΣ ζενετοΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ «ΛΑΪΚΩΝ ΒΗΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΜΕ ΤΟύΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Τεράστια και η προσφορά της ΠΟΣΠΛΑ στο κοινωνικό παντοπωλείο
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Πότε επιτέλους θα παταχθεί μια για πάντα
«ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟύ» Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΠΟύ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟύ ΩΡΑΡΙΟύ

Τεράστιες οι ευθύνες της Αστυνομίας και του Δήμου Αθηναίων καθώς το πρόβλημα 

Ο πρόεδρος της Δ’ Λαϊκής Αγοράς Χρήστος Μουλάς (στη φωτό με τον Γιώργο Πατούλη κατά 
την επίσκεψη του περιφερειάρχη στα γραφεία της ΠΟΣΠΛΑ) έχει επανειλημμένα θέσει το 
ζήτημα στις αρμόδιες αρχές, τόσο του Δήμου Αθηναίων όσο και της Ελληνικής Αστυνομί-
ας, χωρίς όμως μέχρι τώρα αυτή η χαοτική κατάσταση να έχει αντιμετωπιστεί

Ο
ι ανταλλαγές πυροβολισμών μετα-
ξύ αντίπαλων συμμοριών Ρομά και 
αλλοδαπών στην οδό Αγίου Μελετί-
ου (δίπλα στο σημείο όπου πραγμα-
τοποιείται η λαϊκή αγορά της περιο-

χής) και ο τραυματισμός διερχόμενου πολίτη 
από αδέσποτη σφαίρα έφερε ξανά και με δρα-
ματικό τρόπο στην επικαιρότητα τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματί-
ες πωλητές των λαϊκών αγορών εξαιτίας της 
ανομίας και του παραεμπορίου που επικρατεί 
στην ευρύτερη περιοχή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε Σάββατο, 
ημέρα που πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά 
στην οδό Μιχαήλ Βόδα, οι δρόμοι περιμετρι-
κά κατακλύζονται από παράνομους (μη αδει-
ούχους) “μικροπωλητές”.

Έτσι πριν καν προλάβουν οι νόμιμοι αδει-
ούχοι πωλητές της λαϊκής αγοράς να αποχω-
ρήσουν ( στις 15.00 που λήγει το ωράριο της 
λαϊκής αγοράς) δεκάδες παράνομοι μικροπω-
λητές εισβάλουν στον ίδιο δρόμο της λαϊκής 
αγοράς (Μιχαήλ Βόδα) και στήνουν ένα πα-
ράνομο παζάρι το οποίο ελέγχεται, σύμφωνα 
με καταγγελίες, από συμμορίες Ρομά και συμ-
μορίες αλλοδαπών. 

“Οι συνάδελφοί μου πωλητές λειτουργούν 
υπό καθεστώς τρομοκρατίας στην λαϊκή αγο-
ρά της Μιχαήλ Βόδα. Κανείς δεν τολμάει να 
μιλήσει! Κι εύκολα μπορεί κάποιος να κα-
ταλάβει το γιατί...” λέει χαρακτηριστικά στην 
εφημερίδα μας ο πρόεδρος της Δ’ Λαϊκής 
Αγοράς Χρήστος Μουλάς και συνεχίζει: “Κάθε 
Σάββατο αυτό που συμβαίνει μέρα μεσημέ-
ρι στο κέντρο της Αθήνας δεν περιγράφεται! 
Για κάθε αδειούχο πωλητή που αποχωρεί ξε-

φυτρώνουν τουλάχιστον τρεις -τέσσερεις πα-
ράνομοι. Η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο 
και φαίνεται πως κανείς δεν είναι διατεθειμέ-
νος να την αντιμετωπίσει. Αστυνομία και Δή-
μος Αθηναίων γνωρίζουν καλά τι πραγματικά 
συμβαίνει. Τους έχουμε ενημερώσει πολλές 
φορές. Για κάποιους το περιστατικό με την 
ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμορι-
ών για τον έλεγχο του παραεμπορίου της πε-
ριοχής αποτέλεσε είδηση! Ίσως και να τους 
ξάφνιασε. Δυστυχώς, όμως όχι κι εμάς. Η πο-
λιτεία πρέπει να σκύψει στο πρόβλημα και να 
δώσει λύσεις εδώ και τώρα! Σήμερα μιλά-
με για τον τραυματισμό ενός συμπολίτη μας, 
θύμα στο βωμό του παραεμπορίου. Τι θα γίνει 
αν αύριο θρηνήσουμε νεκρούς; Ήρθε η ώρα 
να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Γι’ αυτό 
απευθύνομαι σε αυτούς που η Πολιτεία έχει 
ορίσει για την εφαρμογή της νομιμότητας. Επι-
τέλους πρέπει να την επιβάλουν ”.

Είναι πλέον φανερό ότι η κατάσταση στη λα-
ϊκή αγορά της οδού Μιχαήλ Βόδα έχουν φτά-
σει σε τέτοιο οριακό σημείο ώστε η συνέχιση 
της αδράνειας από την πλευρά των υπευθύ-
νων για την τήρηση της τάξης κινδυνεύει να 
αποδειχθεί εγκληματική. 

Τόσο η ΠΟΣΠΛΑ με τον πρόεδρό της Δη-
μήτρη Μουλιάτο, όσο και το Σωματείο της Δ’ 
Λαϊκής Αγοράς με τον πρόεδρό του Χρήστο 
Μουλά, έχουν επισημάνει επανειλημμένα την 
χαώδη κατάσταση που επικρατεί ζητώντας 
επιτακτικά από Αστυνομία, Δήμο Αθηναίων 
και Περιφέρεια Αττικής τη διεξαγωγή εντα-
τικών ελέγχων, ώστε να λυθεί οριστικά ένα 
πρόβλημα που έχει πλέον λάβει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις.  
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το παρα-εμπόριο στην οδό Μιχαήλ Βόδα;
ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΒΑΛΛΟύΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ  

διογκώνεται, ενώ απειλείται πλέον η υγεία αλλά και η ίδια η ζωή των κατοίκων 

ΑΠοκΛειΣτικεΣ εικονεΣ




