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Το Ψεμα: Το Νομοσχέδιο βάζει «από την 
πίσω πόρτα» Εταιρίες, Νομικά Πρόσωπα και 
Καρτέλ στις Λαϊκές Αγορές.

ή αΛήΘεια: Το Νομοσχέδιο ΠΟυΘΕΝΑ δεν 
αναφέρει κάτι τέτοιο. Ούτε υπήρξε ποτέ τέ-
τοια σκέψη ή πρόθεση. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Το Ψεμα: Με το Νομοσχέδιο οι παραγωγοί 
και οι επαγγελματίες χάνουν τις άδειές τους.

ή αΛήΘεια: Το Νομοσχέδιο ΠΟυΘΕΝΑ δεν 
αναφέρει κάτι τέτοιο. Συμβαίνει ακριβώς το 
αντίθετο. Οι υφιστάμενες άδειες των επαγ-
γελματιών ανανεώνονται κάθε 5 χρόνια και 
οι υφιστάμενες άδειες των παραγωγών ανα-
νεώνονται για το χρονικό διάστημα της προ-
ηγούμενης ισχύος τους.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Το Ψεμα: Με το Νομοσχέδιο οι πωλητές δεν 
θα μπορούνε να μεταβιβάζουν τις άδειές στα 
παιδιά τους.

ή αΛήΘεια: Συμβαίνει ακριβώς ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ. 
Οι άδειες των επαγγελματιών μεταβιβάζονται σε 
συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού όχι ΑΠΑΞ 
(δηλαδή μόνον μια φορά) όπως συνέβαινε μέ-
χρι τώρα, αλλά χωρίς πλέον κανένα περιορισμό. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τους παραγωγούς εφό-
σον οι συγγενείς δευτέρου βαθμού είναι αγρό-
τες. Πρόκειται για πάγια θέση της ΠΟΣΠΛΑ η 
οποία βρίσκεται στο πλευρό των παραγωγών 
αφού οι παραγωγοί είναι «πηγή ζωής» για τους 
επαγγελματίες. Είμαστε -παραγωγοί και επαγ-
γελματίες- ενωμένοι και απομονώνουμε τους 
ελάχιστους που θέλουν την διάσπαση στις λαϊ-
κές αγορές με σκοπό να εξυπηρετήσουν τα δικά 
τους, ιδιοτελή, συμφέροντα. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Το Ψεμα: Με το Νομοσχέδιο οι υφιστάμε-
νες άδειες θα εκπλειστηριάζονται και θα μπο-
ρούνε να τις «χτυπάνε» αυτοί που θα δίνουν 
το υψηλότερο τίμημα, δηλαδή όσοι έχουν τα 
περισσότερα λεφτά. Έτσι στις Λαϊκές Αγορές 
θα εισβάλουν ισχυροί επιχειρηματίες.

ή αΛήΘεια: ΠΟυΘΕΝΑ στο Νομοσχέδιο δεν 
αναφέρεται κάτι τέτοιο. Αυτό το γνωρίζουν 
καλά όσοι εξακολουθούν να μιλάνε για εκ-
πλειστηριασμούς και να παραπλανούν παρα-
γωγούς και επαγγελματίες. Άρα οι υφιστάμε-
νες άδειες ΔΕΝ εκπλειστηριάζονται.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tο Ψεμα: Με το Νομοσχέδιο οι επαγγελμα-
τίες και οι παραγωγοί χάνουν τις θέσεις τους 
στις λαϊκές αγορές.

ή αΛήΘεια: Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. 
Οι θέσεις κατοχυρώνονται πλήρως και πλέ-
ον οι πωλητές θα γνωρίζουν ακριβώς σε ποια 
θέση θα πηγαίνουν σε κάθε λαϊκή αγορά χω-
ρίς να εξαρτώνται από ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ. 
Δηλαδή τερματίζεται οριστικά το παραγοντιλίκι. 
Οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί δεν θα είναι 
πλέον έρμαια του οποιουδήποτε παράγοντα για 
να δουλέψουν στις λαϊκές αγορές.

Το Ψεμα: Ναι, αλλά τώρα θα επωφελούνται 
από την νέα διαδικασία μόνον οι απόφοιτοι 
Πανεπιστημίου! 

ή αΛήΘεια: Αυτό και αν είναι διαστρέβλωση! 
Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΠΑ 
( Ολοκληρωμένο Περιφερειακό Σύστημα Πε-
ριφερειακής Αυτοδιοίκηση) καθιερώνεται μια 
ανοιχτή διαδικασία. Δηλαδή η ηλεκτρονικής 
άδεια και το ηλεκτρονικό προφίλ του επαγγελ-
ματία και του παραγωγού. Όλοι πλέον θα γνωρί-
ζουν ποιος δραστηριοποιείται και που με βάση 
το προφίλ του. Η μοριοδότηση γίνεται με κριτή-
ρια ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ (άνεργοι, πολύτεκνοι κλπ) και 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ (γεωργικές πρακτικές που 
εφαρμόζει στο χωράφι, πόσα χρόνια δραστη-
ριοποιείται στις λαϊκές αγορές κλπ). Το να έχει 
κάποιος πτυχίο πανεπιστημίου του δίνει απλώς 
κάποια μόρια. Αλλοίμονο αν δεν θέλουμε μορ-
φωμένους ανθρώπους στις λαϊκές αγορές. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Το Ψεμα: Με το Νομοσχέδιο όλες οι υφιστά-
μενες άδειες παραγωγών και επαγγελματιών 
θα προκηρυχθούν από την αρχή.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Πλήρης διαστρέβλωση! Οι υφι-
στάμενες άδειες παραμένουν ΑΚΡΙΒΩΣ όπως 
έχουν. Αν, όμως, κάποιος έχει άδεια για μια 
λαϊκή αγορά σε ένα Νομό και θέλει να πάρει 
μέρος σε νέα προκήρυξη για άδεια και σε άλλη 
λαϊκή αγορά σε άλλο Νομό έχει το δικαίωμα 
να το κάνει. Δηλαδή αντί για ΚΑΚΟ, όπως πα-
ρουσιάστηκε, είναι ΚΑΛΟ. Μόνον στην Αττική 
(όπου υπάρχουν οι «κορμοί» των λαϊκών αγο-
ρών ) δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει «κορμό». 
Όπως, δηλαδή, συμβαίνει και τώρα. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Το Ψεμα: Το Νομοσχέδιο δίνει την δυνατό-
τητα για σύσταση «εταιριών» οι οποίες θα ει-
σβάλουν στις λαϊκές αγορές και θα μας πά-
ρουν τις άδειες και τις θέσεις. 

ή αΛήΘεια: Τέτοιες «εταιρίες» θα μπορούν να 
τις συστήσουν μόνον οι ίδιοι οι πωλητές (επαγ-
γελματίες ή παραγωγοί) ώστε, ενωμένοι, να γί-
νουν πιο ισχυροί για να διεκδικήσουν χρημα-
τοδοτήσεις από τις τράπεζες, από το ΕΣΠΑ ή για 
να αξιοποιήσουν άλλα χρηματοδοτικά εργα-
λεία προκειμένου, για παράδειγμα, να λειτουρ-
γήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Το Ψεμα: Ναι, αλλά αυτές οι «εταιρίες» που 
θα συστήσουν οι παραγωγοί και οι επαγγελ-
ματίες θα μπορούν μετά να πουληθούν σε οι-
κονομικούς κολοσσούς ή σε καρτέλ που έτσι 
θα εισβάλουν από την «πίσω πόρτα» στις λαϊ-
κές αγορές.

ή αΛήΘεια: Ένα ακόμη χονδροειδές ψέμα. 
Οι «εταιρίες» αυτές είναι ατομικές και η κάθε 
«εταιρία» αντιστοιχεί σε μια άδεια επαγγελ-
ματία ή παραγωγού. Και επειδή, ως γνωστό, 
οι άδειες δεν πωλούνται έτσι δεν θα μπορούν 
να πουληθούν και οι «εταιρίες» που αντιστοι-
χούν σε αυτές τις άδειες. 

Το Ψεμα: Και πάλι τι δουλειά έχουν οι «εται-
ρίες» στις λαϊκές αγορές στις οποίες δραστη-
ριοποιούνται φυσικά πρόσωπα;

ή αΛήΘεια: Μα και με το Νομοσχέδιο φυ-
σικά πρόσωπα θα είναι στις λαϊκές αγορές 
που το καθένα έχει την δική του ατομική 
επιχείρηση. Ότι, δηλαδή, συμβαίνει από τότε 
που συστάθηκαν οι λαϊκές αγορές. Αντιθέ-
τως, υπάρχουν, αποδεικτικά στοιχεία (έγ-
γραφα) τα οποία υπογράφουν κάποιοι από 
αυτούς που σήμερα είναι αντίθετοι με το 
Νομοσχέδιο και με τα οποία έγγραφα Αυ-
ΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ζητούσαν την σύσταση... «ανω-
νύμων εταιριών» στις λαϊκές αγορές. Καλό, 
λοιπόν, είναι να προσέχουν αυτοί οι κύρι-
οι όταν επιχειρούν να παραπληροφορήσουν 
τον κλάδο μας. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Το Ψεμα: Το Νομοσχέδιο δεν κάνει αυτό 
που ζητούσαν επί χρόνια οι παραγωγοί και 
οι επαγγελματίες αναφορικά με τους Ορ-
γανισμούς οι οποίοι λειτουργούν και επο-
πτεύουν τις λαϊκές αγορές. Δηλαδή την σύ-
σταση ενός νέου Νομικού Προσώπου το 
οποίο θα εποπτεύει και θα ελέγχει τις λα-
ϊκές αγορές.

ή αΛήΘεια: Μα το Νομοσχέδιο κάνει ακρι-
βώς αυτό! Προβλέπει ότι στους νομούς Αττι-
κής και Θεσσαλονίκης θα μπορεί να συσταθεί 
Νομικό Πρόσωπο το οποίο θα εποπτεύει και 
θα ελέγχει την λειτουργία των λαϊκών αγορών. 
Είναι μια πρωτοποριακή πρόταση ώστε να αλ-
λάξει ριζικά το σύστημα εποπτείας και ελέγ-
χου των λαϊκών αγορών. Αλλά κανείς από 
εκείνους που παρουσιάζονται ως αντίθετοι με 
το Νομοσχέδιο δεν μιλάει γι΄ αυτό. Όταν, μάλι-
στα, οι ίδιοι έβαζαν ως μοναδική προϋπόθεση 
για να αποδεχθούν το Νομοσχέδιο την δημι-
ουργία ακριβώς αυτού του Νομικού Προσώ-
που, το οποίο, τώρα με το Νομοσχέδιο, κατο-
χυρώνεται νομοθετικά. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Το Ψεμα: Οι παραγωγοί θα χάνουν την άδειά 
τους αν δεν πουλήσουν το 70% των προϊό-
ντων που παράγουν.

ή αΛήΘεια: Οι παραγωγοί θα πρέπει να 
πουλήσουν το 70% των προϊόντων που ΟΙ 
ΙΔΙΟΙ δηλώνουν στην άδειά τους ότι θα δια-
θέσουν στην λαϊκή αγορά. Και όχι το 70% των 
προϊόντων που συνολικά παράγουν. Δηλα-
δή, δεν μπορούν να δηλώνουν στην άδειά 
τους ότι θα πουλήσουν 100 κιλά και μετά να 
εμφανίζουν αποδείξεις ότι πούλησαν μόνον 
10 ή 20 κιλά! Αυτό γίνεται για λόγους ίσης 
και δίκαιης αντιμετώπισης από την Πολιτεία 
όλων των παραγωγών. Και εμείς ως κλάδος 
θέλουμε ως προς τις υποχρεώσεις μας προς 
την Πολιτεία να μην επωφελούνται οι λίγοι 
σε βάρος των πολλών. Σε κάθε περίπτωση 
όμως θα ασκήσουμε πιέσεις μέχρι την ψήφι-
ση του Νομοσχεδίου ώστε το ποσοστό αυτό 
από 70% να γίνει 60%. 

Το Ψεμα: Η ανάρτηση των τιμών και των 
ποσοτήτων των προϊόντων στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα θα φέρει την καταστροφή των 
παραγωγών.

ή αΛήΘεια: Η απόλυτη υπερβολή! Πρόκει-
ται για ένα αποφασιστικό βήμα προς τον εκ-
συγχρονισμό των λαϊκών αγορών. Αλλά, βε-
βαίως, θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική 
περίοδος. Γιατί δεν είναι όλοι οι παραγωγοί 
εξοικειωμένοι με την σύγχρονη ψηφιακή τε-
χνολογία. Αυτή, λοιπόν, η μεταβατική περί-
οδος θα δώσει πλήρη άνεση χρόνου στους 
παραγωγούς ώστε να προσαρμοστούνε στις 
νέες προδιαγραφές λειτουργίας των λαϊκών 
αγορών. Είναι προς το συμφέρον των κατα-
ναλωτών, αλλά, τελικά και προς το συμφέρον 
των ίδιων των παραγωγών. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Το Ψεμα: Με το Νομοσχέδιο οι απλοί παρα-
γωγοί και επαγγελματίες που είχαν και ένα 
άλλο μικρό εισόδημα καταστρέφονται.

ή αΛήΘεια: Και εδώ συμβαίνει ακριβώς ΤΟ 
ΑΝΤΙΘΕΤΟ. Το Νομοσχέδιο καταργεί τα λε-
γόμενα «παράλληλα εισοδήματα». Δηλαδή 
μια αναχρονιστική διάταξη σύμφωνα με την 
οποία αν κάποιος πωλητής είχε και ένα άλλο 
εισόδημα (έστω και πολύ χαμηλό) έχανε την 
άδειά του. Μια διάταξη, δηλαδή, η οποία μας 
ήθελε «φτωχούς». Αυτή η αναχρονιστική δι-
άταξη καταργήθηκε. Τώρα μας δίνεται η δυ-
νατότητα να αυξήσουμε όλοι, με την εργασία 
και με τον επαγγελματισμό μας, τα εισοδήμα-
τά μας. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Το «Ψεμα»: Η αφαίρεση της άδειας για έξι 
μήνες σε όποιον παραγωγό ή επαγγελματία 
συλληφθεί να μην έχει κόψει τρείς αποδεί-
ξεις είναι μέτρο εξοντωτικό.

ή αΛήΘεια: Αυτό δεν είναι ψέμα, αλλά εί-
ναι αλήθεια! Πρόκειται για μέτρο υπερβολι-
κό. Όταν αφαιρείς την άδεια του παραγωγού ή 
του επαγγελματία είναι σαν να του αφαιρείς το 
δικαίωμα να επιβιώσει. Κατά την διαβούλευ-
ση και πριν από την ψήφιση του Νομοσχεδί-
ου η ΠΟΣΠΛΑ θα αγωνιστεί ώστε οι έξι μήνες 
να μειωθούν στις 15 ημέρες αλλά και θα θέσει 
ζήτημα εξάλειψης της σχετικής διάταξης και 
αντικατάστασή της με χρηματικό πρόστιμο. 

Με ψυχραιμία και με αδιάσειστα επιχειρήμα-
τα ενημερώνεται το σύνολο του κλάδου για το τι 
πραγματικά περιέχει το Νομοσχέδιο αφού πριν 
από την ανάρτησή του στο διαδίκτυο είχαν ει-
πωθεί ανακρίβειες που δημιούργησαν ανησυ-
χία και αναταραχή στους επαγγελματίες και πα-
ραγωγούς πωλητές των λαϊκών αγορών.

Αυτά τα 15 «ψέματα και αλήθειες» αποκαθι-
στούν την πραγματικότητα ενώ αξίζει να επιση-
μανθεί ότι και στη διάρκεια της διαβούλευσης 
αλλά και κατά τη συζήτηση στη Βουλή, θα υπάρ-
ξουν με πρωτοβουλία της ΠΟΣΠΛΑ και άλλες 
βελτιώσεις σε διατάξεις του Νομοσχεδίου.

Έτσι καταρρίπτεται η «μαύρη» προπαγάνδα
15 αλήθειες και ψέματα για το Νομοσχέδιο που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών

Τι λέει και για την νομοτεχνική δομή που τη χαρακτηρίζει ως «καταστατικό χάρτη» των λαϊκών αγορών

«Τώρα που το νομοσχέδιο είναι γνωστό,  
κάποιοι κινδυνεύουν να εκτεθούν ανεπανόρθωτα!»

 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟυ ΝΟΜΙΚΟυ ΣυΜΒΟυΛΟυ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΒαςιΛή καπερναροΥ

«Τ
ο Νομοσχέδιο βάζει επιτέ-
λους τάξη στις λαϊκές αγο-
ρές και τερματίζει το πα-
ραγοντιλίκι ορισμένων. Γι’ 
αυτό και τους ενοχλεί! Για-

τί δεν θα μπορούνε να εκμεταλλεύονται, 
πλέον, τα κενά του νόμου και να κά-
νουν ό,τι τους γουστάρει» λέει ο νομι-
κός σύμβουλος της ΠΟΣΠΛΑ, γνωστός 
δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος 
στον Δήμο Αθηναίων Βασίλης Καπερ-
νάρος σε δήλωσή του προς την εφημε-
ρίδα μας. Αυτή είναι η πλήρης δήλωση 
του Βασίλη Καπερνάρου:

«Αυτοί που επιχείρησαν να διχάσουν 
τον κλάδο και να εκφοβίσουν τους συνα-
δέλφους τους πρέπει να κατάλαβαν ήδη 
το ολέθριο λάθος τους. Οι άνθρωποι των 
λαϊκών αγορών τους γύρισαν την πλάτη 
και δεν παρασύρθηκαν από τις κασσάν-
δρες που τους ήθελαν έρμαια του πα-
ραγοντισμού. Το Νομοσχέδιο είναι ένα 
ολοκληρωμένο, ώριμο και σύγχρονο 
νομικό κείμενο που θεραπεύει παθο-
γένειες, αλλά θέτει και τις βάσεις για τον 

εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών. Ει-
σάγει νέες διαδικασίες λειτουργίας, επο-
πτείας και ελέγχου των λαϊκών αγορών. 
Θεσμοθετεί την ηλεκτρονική άδεια και το 
ηλεκτρονικό προφίλ των πωλητών ώστε 
όλοι να γνωρίζουν ποιος είναι ποιος. Αυ-
τός ο οποίος δηλώνει παραγωγός και 
απολαμβάνει όλα τα σχετικά προνόμια 
(επιδοτήσεις κλπ) πρέπει να είναι πράγ-
ματι παραγωγός με βάση τα αντικειμενι-
κά και διαφανή κριτήρια τα οποία εισάγει 
ο νομοθέτης. Γιατί διαφορετικά- αν είναι 
ψευδό-παραγωγός- παραβιάζεται, σε 
βάρος των συναδέλφων του, η συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισονο-
μίας. Το ότι ξεβολεύονται κάποιοι που 
επί χρόνια εκμεταλλευόταν τα νομοθε-
τικά κενά και τις διοικητικές ασάφειες 
σημαίνει ότι επιτέλους γίνεται ένα σημα-
ντικό βήμα προόδου στις λαϊκές αγορές. 
Επί σειρά εβδομάδων μαζί με τον Πρό-
εδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο 
βρισκόμασταν σχεδόν καθημερινά στο 
υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να 
προωθήσουμε τις θέσεις της Ομοσπον-

δίας προς την πολιτική ηγεσία και κατ’ 
επέκταση προς τους συντάκτες του Νο-
μοσχεδίου. 

Χρειαζόταν, από την μεριά μας, ιδι-
αίτερη προσοχή ώστε να αποφύγου-
με ενδεχόμενες νομικές παγίδες που 
υπήρχε κίνδυνος να εμφιλοχωρήσουν 
ακούσια στις διατάξεις του Νομοσχεδί-
ου. Πολύ περισσότερο αφού πρόκειται 
για ένα σύνθετο νομικό κείμενο το οποίο 
έχει τα νομικά χαρακτηριστικά ενός κα-
ταστατικού χάρτη των λαϊκών αγορών. 
Γι’ αυτόν τον λόγο έπρεπε να έχει ισχυρή 
και στέρεη νομική δομή ώστε να αντέ-
ξει τόσο στην χρονική δοκιμασία όσο και 
στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συν-
θήκες οι οποίες θα κυριαρχήσουν στην 
μετά-κορωνοϊό εποχή. Το αποτέλεσμα 
ενσωματώνει την μεγάλη πλειοψηφία 
των θέσεων της ΠΟΣΠΛΑ στο τελικό 
κείμενο το οποίο, έτσι και αλλιώς, βρί-
σκεται σε δημόσια διαβούλευση οπότε 
συνεχίζουμε την ενδελεχή μελέτη του 
για τυχόν επιπλέον βελτιώσεις. Αυτές 
μπορεί να υπάρξουν και κατά την συ-

ζήτηση του Νομοσχεδίου στην αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά και 
στην ολομέλεια της Βουλής. 

Σε αμιγώς πολιτικό, αλλά και συνδι-
καλιστικό επίπεδο θέλω να επαναλάβω 

ότι ορισμένοι πρέπει να είναι πολύ προ-
σεκτικοί στην όποια κριτική τους και σε 
αυτά που εκστομίζουν διότι τώρα που το 
Νομοσχέδιο είναι γνωστό σε όλους κιν-
δυνεύουν να εκτεθούν ανεπανόρθωτα». 

Ο έγκριτος νομικός και γνωστός δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος μαζί με τον 
Πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο σε μια από τις πολλές ανθρωπιστι-
κές δράσεις της Ομοσπονδίας

Το ιστορικό αυτό λεύκω-
μα, αφιερωμένο στην τρισχι-
λιετή παρουσία των Ελλήνων 
στον Εύξεινο Πόντο αλλά και 
στην ίδρυση της πόλης του 
Ελληνικού από τους Πόντι-
ους Πρόσφυγες, παρέδωσε 
στην Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου, ο Γιάννης Κωνσταντάτος 
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης όταν η Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας επισκέφθη-
κε το ΜΕGA εμβολιαστικό κέ-
ντρο στην Αργυρούπολη.

Η επιλογή του βιβλίου κάθε 
άλλο παρά τυχαία ήταν αφού ο 

Χάρης Πασβαντίδης με ιδιαί-
τερη μαεστρία και συγγραφικό 
ύφος που καθηλώνει παρουσι-
άζει την Ιστορία του Πόντου από 
την Αρχαιότητα μέχρι τη Γενο-
κτονία και μέχρι την εγκατάστα-
ση των Ποντίων στο Ελληνικό. 

«Η απόφαση του Δημάρ-
χου Γιάννη Κωνσταντάτου να 
εκδώσει ένα λεύκωμα με πε-
ριεχόμενο την καταγραφή της 
Ιστορίας των Ποντίων και των 
Μικρασιατών που καταλήγει 
στην δημιουργία της πόλης του 
Ελληνικού, με εξέπληξε θετικά 
και ευχάριστα», επισημαίνει ο 
Χάρης Πασβαντίδης και συνε-

χίζει... «Για εμένα ήταν μεγά-
λη πρόκληση το να αναλάβω 
την συγγραφή και την επιμέ-

λεια της έκδοσης. Και απέναντι 
στην ιστορική καταγωγή μου 
αλλά και απέναντι στη μεγάλη 

ευθύνη που μου ανατέθηκε. 
Το βιβλίο αυτό ήταν για μένα 
η εκπλήρωση ενός μεγάλου 

χρέους τιμής απέναντι στους 
προγόνους μου που μαρτύρη-
σαν στον Πόντο, αλλά και προς 
εκείνους που μετέτρεψαν, με 
καρτερία και σθένος, την οδύ-
νη της Γενοκτονίας σε ηδο-
νή δημιουργίας, χτίζοντας στη 
μητέρα γη μια νέα ζωή, ανα-
γεννημένη από τις στάχτες της 
καταστροφής. Αυτό λοιπόν το 
βιβλίο, ένα απο τα βιβλία μου, 
είναι πλέον στα χέρια της Προ-
έδρου της Δημοκρατίας. Η το-
ποθέτησή του στην βιβλιοθή-
κη του Προεδρικού Μεγάρου, 
αποτελεί υψίστη τιμή για το 
συγγραφικό μου έργο».

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΛΕυΚΩΜΑ ΤΟυ χαρή παςΒανΤιδή  
«ελληνικό: Ψυχή της πόλης μας είναι οι μνήμες της»  

στη βιβλιοθήκη του προεδρικού μεγάρου! 

Η ΠτΔ Κ. Σακελλαροπούλου παραλαμβάνει το βιβλίο - λεύκωμα του Χ. Πασβαντίδη από τον δή-
μαρχο Αργυρούπολης - Ελληνικού Γιάννη Κωνσταντάτο. Φωτό δεξιά: Γ. Σαραφίδης, Γ. Βαρυ-
θυμιάδης, Γ. Κωνσταντάτος, Α. Παχατουρίδης, Χ. Πασβαντίδης
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«Τ 
o νομοσχέδιο αποτελεί μια μικρή 
«επανάσταση» στον θεσμό των λα-
ϊκών αγορών και με την εφαρμο-
γή του θα ξεκινήσει μια νέα εποχή 
τόσο για τους πωλητές, επαγγελ-

ματίες και παραγωγούς όσο και για τους ίδιους 
τους καταναλωτές» λέει ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα μας.

Και συνεχίζει ο υπουργός: «Όπως συμβαί-
νει σε κάθε σημαντική αλλαγή στην Ελλάδα, 
έτσι και εδώ βρέθηκαν κάποιοι που ανακάλυ-
ψαν… δράκους μέσα στο Νομοσχέδιο και έφτα-
σαν μάλιστα στο σημείο να ισχυριστούν ότι στις 
λαϊκές αγορές θα έρθουν τα καρτέλ να στήσουν 
πάγκους! Γελοιοποιήθηκαν με μια απεργία στην 
οποία η συμμετοχή ήταν μηδαμινή γιατί σύσσω-
μος ο κλάδος τους γύρισε την πλάτη και στο τέ-
λος μείνανε μόνοι τους μαζί με τις … κάμερες 
που είχαν καλέσει για να κάνουν σώου». 

Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης θεωρεί ότι αυτό το 
«γερό χαστούκι» όπως το αποκαλεί πρέπει να 
γίνει μάθημα σε αυτούς τους ελάχιστους που 
εξακολουθούνε να ζούνε σε προηγούμενες δε-
καετίες και δεν έχουν αντιληφθεί ότι «ο κόσμος 
αλλάζει ραγδαία και κανείς πλέον δεν τρώει 
κουτόχορτο»

Και καταλήγει: « Εμείς μαζί με την ΠΟΣΠΛΑ 
και την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων 
των λαϊκών αγορών κοιτάμε μπροστά. Ο εκσυγ-
χρονισμός των λαϊκών αγορών μπορεί να φέρει 
μια αληθινή επανάσταση στις καταναλωτικές συ-
νήθειες του απλού κόσμου και να συμβάλει στην 
κατάκτηση ενός διπλού στόχου: στην οικονομι-
κή ανάπτυξη αλλά και στην προστασία του εισο-
δήματος των οικονομικά ασθεστέρων Ελλήνων».

 
●  γιατί ασχοληθήκατε τόσο πολύ με το νομο-

σχέδιο για τις λαϊκές αγορές και μάλιστα μια 
χρονική συγκυρία που λόγω και της πανδη-
μίας το Υπουργείο ήταν επιφορτισμένο με 
τόσα έκτακτα καθήκοντα; 
Γιατί πιστεύω ότι αυτό το Νομοσχέδιο εί-

ναι από τις πολύ σημαντικές κοινοβουλευτι-
κές πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να 
μην έγινε ευρύτερα γνωστό λόγω των έκτακτων 
συνθηκών που βιώνουμε. Αλλά η εφαρμογή του 
αποτελεί μια κορυφαία κοινωνική παρέμβαση 
προστασίας των οικονομικά ασθενέστερων. Ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γνω-
ρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία αυτού του Νο-
μοσχεδίου είχε δώσει ρητή εντολή να προσχω-
ρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η κατάρτισή 
του, αλλά και με την μέγιστη δυνατή συναίνεση 
από την πλευρά των επαγγελματιών και των πα-
ραγωγών. 

●  γιατί επιμένετε τόσο πολύ στην κοινωνική δι-
άσταση του νομοσχεδίου;
Μα γιατί οι λαϊκές αγορές είναι ένας κορυφαί-

ος λαϊκός θεσμός, ο οποίος, με την μορφή του-
λάχιστον που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, δεν νο-
μίζω ότι υπάρχει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Να 

σας το πω με απλά λόγια. Πιστεύω ότι είναι εξί-
σου «λαϊκές» και «αγορές» με ό,τι μπορεί να ση-
μαίνει ο καθένας από τους δυο αυτούς όρους 
χωριστά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι ο θεσμός 
των λαϊκών αγορών καθιερώθηκε, το 1928, από 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο που εκτός από εθνικός 
ηγέτης είχε και ένα, μοναδικό στην νεότερη ελ-
ληνική ιστορία, «λαϊκό αισθητήριο».

●  ςήμερα, λοιπόν, τι υπηρετεί ο θεσμός των 
λαϊκών αγορών;
Ζούμε σε μια εποχή που η έννοια της κατα-

νάλωσης αποτελεί πλέον στοιχείο του ατομικού, 
αλλά και του συλλογικού DNA μας, τουλάχιστον 
στον λεγόμενο αναπτυγμένο κόσμο. Ειδικά στο 
«τρόφιμο» η καταναλωτική έξαρση έχει πάρει 
διαστάσεις καταιγίδας με μια τεράστια προσφο-
ρά και αντίστοιχη ζήτηση. Οι ποικιλίες για κάθε 
βασικό τρόφιμο πολλαπλασιάζονται γεωμετρι-
κά. Κάποιοι μάλιστα οικονομολόγοι θεωρού-
νε το τρόφιμο ως τον «χρυσό του 21ου αιώνα». 
Σε αυτή, λοιπόν, την παγκόσμια «καταναλωτι-
κή συγκυρία» η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχι-
στες χώρες που προσφέρει στους πολίτες της 
τρόφιμα αγνά, υγιεινά, φρέσκα, σε εξαιρετικές 
τιμές, από πωλητές που οι καταναλωτές τους 
γνωρίζουν με τα μικρά τους ονόματα και μάλι-
στα με δυνατότητα να τα προμηθεύονται κάνο-
ντας ταυτόχρονα μια πρωινή βόλτα έξω από το 
σπίτι στους, στην διάρκεια της οποίας συναντά-
νε και καλημερίζουν τους συμπολίτες τους. Έ 

πού αλλού στον κόσμο συμβαίνει αυτό; 
●  νομίζω ότι δώσατε τον ορισμό της λαϊκής 

αγοράς…
Αυτή, λοιπόν, τη λαϊκή αγορά, όπως σας την 

περιέγραψα, η οποία αποτελεί ένα «εθνικό κε-
κτημένο» ήρθε η κυβέρνησή μας να την ενισχύ-
σει, να θεραπεύσει τις όποιες παθογένειές της, 
να την εκσυγχρονίσει και να την «τοποθετήσει» 
μέσα στο καταναλωτικό γίγνεσθαι του αιώνα 
που ζούμε. Γι’ αυτό θεωρώ ότι το Νομοσχέδιο 
επιτελεί μια παρέμβαση σε αυτόν τον κατ’ εξο-
χήν «λαϊκό θεσμό» αντίστοιχη με την ιδρυτική 
του πράξη πριν από περίπου 100 χρόνια. Γι’ αυτό 
και ασχολήθηκα προσωπικά με τη διαμόρφωσή 
του Νομοσχεδίου, γι’ αυτό πέρασα ατέλειωτες 
ώρες με τον Δημήτρη Μουλιάτο, ως εκπρόσω-
πο του κλάδου, για να το συζητάμε, γι΄ αυτό και 
είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που φέρει την υπο-
γραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας 
και τη δική μου.

●  παρόλα αυτά υπήρξαν και αντιδράσεις.. 
Κάποιοι ελάχιστοι βρήκαν αφορμή για να κά-

νουν «σαματά» πιστεύοντας ότι επειδή ακριβώς οι 
λαϊκές αγορές είναι κοντά στον απλό καταναλω-
τή, δηλαδή στον λαό, θα δημιουργούσαν συνθήκες 
δήθεν «λαϊκής δυσαρέσκειας» ονειρευόμενοι κα-
νένα «λαϊκό ξεσηκωμό» ανάλογο με αυτόν που πε-
ριέγραφαν στις παρακμιακές «μπροσούρες» που 
κάποτε διένειμαν στα αμφιθέατρα και έτσι έμειναν 
και κάποια παιδιά μας «αγράμματα» .

●  Τελικά δεν το πέτυχαν…
Μα ασφαλώς και δεν το πέτυχαν γιατί ο λαός 

έχει πολύ μεγαλύτερη ωριμότητα και λογική 
από αυτήν που οι ίδιοι θέλουν να του αποδίδουν 
ονειρευόμενοι και πάλι ότι με την παραπληρο-
φόρηση θα καταφέρουν δήθεν να τον χειραγω-
γήσουν. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα; Το φιά-
σκο της απεργίας απέδειξε κατά την άποψή μου 
και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό…

● ποιο είναι αυτό;
Ακούστε, οι ελάχιστοι συνδικαλιστές κήρυξαν 

την απεργία γιατί αυτή είναι η «δουλειά» τους. 
Μαζευτήκαν και καμιά σαρανταριά έξω από το 
υπουργείο και μετά πήγαν σπίτια τους γιατί κα-
τάλαβαν ότι «δεν τους παίρνει». Αυτοί ξέρουν τι 
συμβαίνει στις λαϊκές αγορές, έχουν τα δικά τους 
συνδικαλιστικά συμφέροντα, προσπάθησαν να 
τα υπερασπιστούνε, αλλά θεωρώ ότι τώρα πια 
και οι ίδιοι, αφού διάβασαν το Νομοσχέδιο, θα 
αντιλήφθηκαν ότι η εφαρμογή του είναι μονό-
δρομος και για τους ίδιους. Αλλά εμένα που 
έκανε εντύπωση η αντίδραση της αντιπολίτευ-
σης και ιδιαίτερα του ΣυΡΙΖΑ. Βγήκαν κάποιοι 
εκπρόσωποι του ΣυΡΙΖΑ και έλεγαν τέτοια εξω-
φρενικά πράγματα που εύκολα έβγαζες γι’ αυ-
τούς ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα, καταλυ-
τικό, κατά την άποψή μου, για την «ταυτότητα» 
του κόμματός τους.

●  μα ποιο είναι αυτό το πολιτικό συμπέρασμα, 

κύριε Υπουργέ, που εξάγεται από την αντί-
δραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο 
νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές;
Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα από λαϊκές 

αγορές γιατί από ό,τι φαίνεται δεν πατάνε σε αυ-
τές! Γι’ αυτό και τους βλέπουμε με «τιγκαρισμέ-
να» καρότσια έξω από τα ακριβότερα σούπερ 
μάρκετ και από τα ντελικατέσεν. Μην ξεχνάτε, 
άλλωστε και τον ευρωπαϊκό πολιτικό όρο για 
την «αριστερά του χαβιαριού» που αφορά σε 
όλους αυτούς οι οποίοι ενώ είναι οι ίδιοι εξαι-
ρετικά ευκατάστατοι παριστάνουν τους υπερα-
σπιστές των φτωχών. Με την ευκαιρία, πάντως, 
σας λέω ότι οι λαϊκές αγορές δεν απευθύνονται 
μόνον στα χαμηλά, αλλά και στα μεσαία ακόμη 
και στα υψηλά εισοδήματα για ένα βασικό λόγο: 
γιατί έχουνε εκλεκτά και φρέσκα προϊόντα. 

●  πόσο νομίζετε ότι με αυτό το νομοσχέδιο θα 
διευρυνθεί και το λεγόμενο, στη γλώσσα του 
μάρκετινγκ, «μερίδιο αγοράς» των λαϊκών 
αγορών;

Μα αυτός ακριβώς είναι ένας από τους βα-
σικούς στόχους του Νομοσχεδίου. Ο εκσυγ-
χρονισμός των λαϊκών αγορών θα φέρει σε 
αυτές ακόμη περισσότερους «αγοραστές», 
ακόμη περισσότερους «πελάτες». Γιατί σε τε-
λική ανάλυση αυτός είναι και ο στόχος κάθε 
«αγοράς» μέσα στο πλαίσιο του οικονομικού 
συστήματος που εφαρμόζεται τώρα πιά σχε-
δόν σε όλον τον κόσμο. Οι λαϊκές αγορές πρέ-
πει να γίνουν πιο «ανταγωνιστικές» για να 
αντέξουν ακριβώς στον ανταγωνισμό που 
υφίστανται από άλλες «υπεραγορές». Εμείς 
ως Πολιτεία βάζουμε τους κανόνες αυτού 
του υγιούς ανταγωνισμού και επιτηρούμε την 
εφαρμογή τους. Αλλά ειδικά στις λαϊκές αγο-
ρές και λόγω του κοινωνικού ρόλου που επι-
τελούνε, έχουμε υποχρέωση, ως Πολιτεία, να 
τις θωρακίσουμε και να εξαλείψουμε τις πα-
θογένειές του θεσμού. Αυτό, λοιπόν, κάναμε 
με το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο.

●  πόσο νομίζετε ότι το πετύχατε;

Εμείς τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών 
τους θέλουμε ισχυρούς επαγγελματίες και πα-
ραγωγούς. Δεν τους θέλουμε «φτωχούς». Θέ-
λουμε να αυξηθεί η «πίττα» του πλούτου και 
στις λαϊκές αγορές. Καταργήσαμε αναχρονι-
στικούς όρους λειτουργίας τους, καθιερώσαμε 
ηλεκτρονικές, διαφανείς και δίκαιες διαδικασί-
ες εξαλείφοντας το «παραγοντιλίκι», εξασφαλί-
σαμε την οικογενειακή συνέχεια στην άσκηση 
του επαγγέλματος προκειμένου να κρατήσουμε 
τους νέους στον κλάδο, βάλαμε τάξη εκεί όπου 
υπήρχαν νομοθετικά και διοικητικά κενά, δημι-
ουργήσαμε τις προϋποθέσεις για σύγχρονους 
επαγγελματίες και παραγωγούς που μπορούνε 
να λειτουργούνε e-shops και να διεκδικούνε με 
αξιώσεις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. 

●  ή συνεργασία σας με την ποςπΛα πώς ήταν 
σε όλη αυτήν την περίοδο των συζητήσεων 
για το νομοσχέδιο;
Η περίοδος αυτή συνέπεσε με την περίο-

δο της πανδημίας κατά την οποία καταφέρα-

με να κρατήσουμε ανοιχτές τις λαϊκές αγορές 
χάρη στην εξαιρετική συνεργασία με την Ομο-
σπονδία στην τήρηση των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων. Επισκέφθηκα τα γραφεία της Ομο-
σπονδίας και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου συζητώντας 
μαζί τους διεξοδικά για όλα τα ζητήματα. Είναι 
επαγγελματίες με υψηλή αίσθηση ευθύνης 
και για την δουλειά που κάνουνε, αλλά και για 
το κοινωνικό χαρακτήρα αυτής της δουλειάς. 
Η συνεργασία μου με τον Δημήτρη Μουλιάτο 
στο Νομοσχέδιο ήταν ειλικρινής, δημιουργική 
και είχε ως κοινό στόχο όχι μόνον τα ζητήμα-
τα του κλάδου, αλλά και το κοινωνικό συμφέ-
ρον γενικότερα με δεδομένο τον ρόλο των λα-
ϊκών αγορών. Γι’ αυτό και είμαι πεπεισμένος 
ότι με το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο, ως Νόμο 
του κράτους, πλέον, όταν ψηφιστεί, ξεκινάει μια 
νέα εποχή για τις λαϊκές αγορές. Είμαι, λοιπόν, 
πολύ υπερήφανος που αυτό γίνεται κατά την 
θητεία μου ως υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων. 

«ο εκσυγχρονισμός των λαϊκών αγορών φέρνει «επανάσταση» στις καταναλωτικές συνήθειες»
Ο υΠΟυΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤυΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔυΣΕΩΝ αδωνις γεωργιαδής ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟυ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟυΛΕυΣΗα

«Μαζί με την ΠΟΣΠΛΑ δημιουργούμε τις συνθήκες για αναβάθμιση του κλάδου προς όφελος της ίδιας της κοινωνίας, των επαγγελματιών και των παραγωγών»

«Οι άνθρωποι της ΠΟΣΠΛΑ και ο Πρόεδρός της Δημήτρης Μουλιάτος είναι συνδικαλιστές με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης» λέει ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και συνεχίζει: «Προ-
σέγγισαν το θέμα του Νομοσχεδίου όχι μόνο με τα δικά τους επαγγελματικά δεδομένα αλλά έχοντας κατά νου και τα συμφέροντα των καταναλωτών, δηλαδή συνυπολόγισαν στα αιτήματά τους και το 
καλό της ίδιας της κοινωνίας»

«Η αντιπολίτευση και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ που αντιτάχθηκαν στο Νομοσχέδιο φαίνεται από τις αντιδράσεις τους ότι δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στις λαϊκές 
αγορές. Γιατί ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν πατήσει ποτέ σε λαϊκές αγορές. Πώς να καταλάβουν, λοιπόν, τι πραγματικά συμφέρει τους παραγωγούς, 
τους επαγγελματίες αλλά και τους ίδιους του καταναλωτές» επισημαίνει ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στην εφημερίδα μας
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«Κ
άποιοι-ευτυχώς ελάχιστοι- δεν 
θέλουν να αλλάξει το νομικό 
πλαίσιο του 2017 για τις λαϊ-
κές αγορές ώστε να παραμεί-
νουν οι ρυθμίσεις εκείνες που 

κρατάνε σε ομηρία επαγγελματίες και παρα-
γωγούς» λέει ο γενικός γραμματέας Εμπορί-
ου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης 
Σταμπουλίδης.

Και συνεχίζει: «Αυτοί που θέλουν τον κλάδο 
να κοιμάται προσπάθησαν να καθοδηγήσουν 
ανθρώπους και συνειδήσεις. Αλλά απέτυχαν! 
Τώρα, όμως, οφείλουν ένα μεγάλο συγγνώμη 
από όλους αυτούς που επιχείρησαν να τους 
παρασύρουν σε απεργίες εναντίον του Νομο-
σχεδίου».

●  Τι εννοείτε κύριε γενικέ;
Μα πριν ακόμη γίνει γνωστό το κείμενο του 

Νομοσχεδίου παραπληροφορούσαν τον κλά-
δο διαδίδοντας τρομερά πράγματα. Δεν περί-
μεναν καν να δοθεί το Νομοσχέδιο στην δη-
μόσια διαβούλευση με την ανάρτησή του στο 
διαδίκτυο. 

●  γιατί γινόταν αυτό;
Για να μπορούνε να λένε ό,τι ήθελαν ώστε 

να οδηγήσουν τους ανθρώπους των λαϊ-
κών αγορών σε απεργιακές κινητοποιήσεις 
εν μέσω κορωνοϊού. Οργίασαν το ψέμα και 
η προπαγάνδα. Αλλά η Πολιτεία δεσμεύεται 
μόνον με επίσημα κείμενα. Έτσι όταν το Νο-
μοσχέδιο ανέβηκε στο διαδίκτυο αποδείχθηκε 
ότι όλα αυτά που έλεγαν πολύ απλά δεν ισχύ-
ουν! 

●  Τι γίνεται, όμως, από εδώ και εμπρός;
Το Νομοσχέδιο φέρνει τις μεγάλες αλλα-

γές που θα συντελέσουν στην πρόοδο και 
στην ευημερία του κλάδου. Αλλά η δημόσια 
διαβούλευση έχει ως στόχο να συγκεντρώ-
σει προτάσεις ώστε μέσα από τον διάλογο να 

βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το περιεχόμενο 
του Νομοσχεδίου το οποίο με την ψήφισή του 
από την Βουλή θα γίνει νόμος τους κράτους. 
Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε εποι-
κοδομητική πρόταση! Το έχουμε δηλώσει από 
την αρχή της συζήτησης για το νέο νομοθετι-
κό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

●  ή μέχρι τώρα συνεργασία σας με τους συν-
δικαλιστικούς εκπροσώπους του κλάδου 
πώς ήταν;
Τόσο ο υπουργός Ανάπτυξης όσο και εγώ 

είχαμε ανοιχτές τις πόρτες μας σε όλο αυτό 
το χρονικό διάστημα πριν από την ανάρτηση 
του Νομοσχεδίου στο διαδίκτυο. Ειδικά για 
τον υπουργό θέλω να πω ότι δεν θυμάμαι να 
έχουν υπάρξει άλλη φορά στο παρελθόν τό-
σες πολλές συναντήσεις υπουργού με παρα-
γωγικούς φορείς. 

●  πώς ήταν το κλίμα στις συναντήσεις σας 
με την ποςπΛα;
Η ΠΟΣΠΛΑ είναι μια από τις πλέον οργανω-

μένες Ομοσπονδίες που υπάρχουν στην χώρα 
μας. Με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Δημή-
τρη Μουλιάτο οι εκπρόσωποι των επαγγελμα-
τιών ήρθαν πάρα πολλές φορές στο γραφείο 
μου. Ακολουθούσαν πάντοτε διαφανείς δια-
δικασίες και είχαν επιχειρήματα. Για κάποια 
πράγματα μας έπεισαν ότι έχουν δίκαιο και 
εμείς από την μεριά μας τους πείσαμε για την 
αναγκαιότητα κάποιων διατάξεων που, κατά 
την άποψη της Πολιτείας, εξασφαλίζουν την 

πρόοδο του κλάδου. ‘Ετσι γίνεται ο εποικοδο-
μητικός διάλογος και παράγονται τα ευεργε-
τικά αποτελέσματά του. 

●  ποια, λοιπόν, θα είναι τα ευεργετικά απο-
τελέσματα του νομοσχεδίου, αναφορικά, 
τουλάχιστον με τις λαϊκές αγορές;
Επιγραμματικά θα αναφέρω κάποια από 

αυτά. Καθιερώνονται, πλέον, ανοιχτές διαδι-
κασίες για τους ανθρώπους των λαϊκών αγο-
ρών ώστε να μην είναι όμηροι κανενός «πα-

ράγοντα» κατά την άσκηση του επαγγέλματός 
τους. Μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
ΟΠΣΠΑ θεσμοθετείται η ηλεκτρονική άδεια 
και το ηλεκτρονικό προφίλ του κάθε επαγγελ-
ματία και παραγωγού. Έτσι ώστε όλοι να ξέ-
ρουμε ποιος δραστηριοποιείται και πού.

●  πόσο αυτό θα βοηθήσει τους πωλητές στην 
καθημερινότητα της δουλειάς τους;
Με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου γίνεται 

άμεση τακτοποίηση καταστάσεων στις λαϊκές 

αγορές που είχαν δημιουργηθεί με την ανοχή 
προηγούμενων διοικήσεων ως προς τις θέ-
σεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις λαϊ-
κές αγορές. υπάρχουν περιπτώσεις πωλητών 
που τους άφηναν να δραστηριοποιούνται χω-
ρίς να έχουν συγκεκριμένη θέση. Μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας τακτοποιούνται 
όλες αυτές οι εκκρεμότητες ώστε οι κενές θέ-
σεις που θα υπάρξουν να προκηρυχθούν με 
βάση τις νέες διαδικασίες. 

●  πολλά λέγονται και για την μοριοδότηση...
Ναι, ξεφεύγουμε πλέον από τα περίφημα 

«φωτογραφικά» μόρια που ήταν και το μεγά-
λο εμπόδιο στην «επαγγελματοποίηση» του 
κλάδου. Τα μόρια είναι πλέον κοινωνικά και 
επαγγελματικά. Για τους νέους, τους άνερ-
γους, τους πολύτεκνους. Αλλά και γι’ αυτούς 
που στο χωράφι ακολουθούν ορθή γεωργι-
κή πολιτική ή έχουν μεγάλη επαγγελματική 
εμπειρία στις λαϊκές αγορές.

●  κάποιοι σας κατηγόρησαν ότι βάζετε ως 
προϋπόθεση της άδειας στις λαϊκές αγο-
ρές να διαθέτει κάποιος πτυχίο πανεπιστη-
μίου…
Είναι ο απόλυτος λαϊκισμός και η πλήρης δι-

αστρέβλωση της πραγματικότητας. Το να προ-
στεθούν απλώς κάποια επιπλέον μόρια σε ένα 
νέο που έχει πτυχίο και θέλει να δραστηριο-
ποιηθεί στις λαϊκές αγορές γιατί να είναι κακό; 
Αναβαθμίζει τον κλάδο και αλίμονο αν δεν θέ-
λουμε μορφωμένους ανθρώπους στις λαϊκές 
αγορές. Σε αυτόν τον λαϊκισμό επιδόθηκαν αυ-
τοί που έχουν ιδιοτελή συμφέροντα και δεν θέ-
λουν να αλλάξει τίποτα ούτε στις λαϊκές αγορές.

●  και για τις «εταιρίες» και τα «καρτέλ» που 
μπαίνουν δήθεν από την «πίσω πόρτα» 
στις λαϊκές αγορές;
Εδώ πλέον μιλάμε για αστειότητες. Ουδέ-

ποτε υπήρξε τέτοια διάταξη στο Νομοσχέδιο. 
Μάλιστα θα σας έλεγα ότι συμβαίνει ακριβώς 
το αντίθετο! Με το Νομοσχέδιο δίνουμε την 
δυνατότητα στους πωλητές να αξιοποιήσουν 
τα μέλη της οικογενείας τους τα οποία θέλουν 
να ασχοληθούνε με αυτό το επάγγελμα.

●  και πώς γίνεται αυτό;
Οι επαγγελματίες μπορούνε πλέον να μεταβι-

βάζουν τις άδειες σε συγγενείς τους μέχρι και 
δευτέρου βαθμού όχι μόνον μια φορά όπως 
ίσχυε μέχρι τώρα («άπαξ») αλλά και δεύτερη, 
τρίτη, τέταρτη φορά κ.ο.κ. Γιατί θέλουμε να κρα-
τήσουμε τους νέους ανθρώπους που επιθυμούν 
να δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές σε 
αυτόν τον κλάδο. Αυτός είναι και ο λόγος που 
καταργήθηκε ο αναχρονιστικός περιορισμός του 
λεγόμενου «παράλληλου εισοδήματος»

●  Τι εννοείτε;
Ότι μέχρι τώρα αν κάποιος επαγγελματίας 

είχε και δεύτερο εισόδημα εκτός από αυτό που 
προερχόταν από την δραστηριοποίησή του στις 

λαϊκές αγορές, έχανε την άδειά του. Ήταν μια 
διάταξη που στην ουσία έλεγε στον επαγγελ-
ματία της λαϊκής αγοράς «σε θέλω φτωχό, δεν 
θέλω να προοδεύσεις». Εμείς έχουμε μια τε-
λείως διαφορετική αντίληψη. Θέλουμε περισ-
σότερο εισόδημα για όλους έτσι ώστε να αυξη-
θεί η «πίττα» του εθνικού πλούτου. 

●  ποια είναι από εδώ και εμπρός η διαδικα-
σία για το νομοσχέδιο; 
Θα λάβουμε υπόψη και θα ενσωματώσουμε 

τις προτάσεις εκείνες που κατατίθενται στην δη-

μόσια διαβούλευση και συντελούν στην πρό-
οδο και στην ευημερία του κλάδου. Ασφαλώς 
θα γίνουν βελτιώσεις και κατά την συζήτηση 
του Νομοσχεδίου στην Βουλή, τόσο στην αρ-
μόδια επιτροπή όσο και στην ολομέλεια. Με το 
Νομοσχέδιο αυτό που θα γίνει Νόμος του κρά-
τους ξεκινάει μια νέα εποχή για τις λαϊκές αγο-
ρές. Τερματίζεται η ασυδοσία, η ανασφάλεια, το 
«παραγοντιλίκι» και η αυθαιρεσία. Οι άνθρωποι 
των λαϊκών αγορών απέδειξαν και κατά την δι-
άρκεια της πανδημίας ότι είναι, στην συντριπτι-
κή πλειοψηφία τους, υπεύθυνοι επαγγελματίες. 
Τήρησαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με υπο-
δειγματικό τρόπο. Προστάτεψαν την υγεία και το 
εισόδημα των καταναλωτών σε συνθήκες υγει-
ονομικής και οικονομικής κρίσης. 

●  ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυ-
τήν την συνεργασία πολλών μηνών που εί-
χατε με την ποςπΛα;
Με την ΠΟΣΠΛΑ και με τον Πρόεδρό της 

Δημήτρη Μουλιάτο συνεργαστήκαμε και στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας και στο Νομο-
σχέδιο. Η Ομοσπονδία έδωσε πραγματικό 
αγώνα και για να παραμείνουν ανοιχτές οι λαϊ-
κές αγορές στην διάρκεια της πανδημίας και 
για να γίνουν ριζικές αλλαγές στο Νομοσχέ-
διο που φέρνει την μεγάλη αλλαγή στον θεσμό 
των λαϊκών αγορών. Αυτό που μπορώ να πω 
με βεβαιότητα είναι ότι ο Δημήτρης Μουλιάτος 
έχει κάνει την υπόθεση του εκσυγχρονισμού 
των λαϊκών αγορών «υπόθεση ζωής». Από 
την επίσκεψή μου στα γραφεία της ΠΟΣΠΛΑ 
μαζί με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη δια-
πίστωσα ότι η Ομοσπονδία έχει ένα διοικητι-
κό συμβούλιο υψηλού επαγγελματικού, συν-
δικαλιστικού και πολιτικού επιπέδου. Έχουν 

όλοι τους μια σπάνια κοινωνική ευαισθησία 
αλλά και μια οξύτατη αντίληψη της κοινωνικής 
πραγματικότητας. Θα έλεγα ότι κυριολεκτικά 
βλέπουν το επάγγελμά τους ως κοινωνικό 
λειτούργημα. Γι’ αυτό και έχουν μια πλουσι-
ότατη ανθρωπιστική δράση. Συμπερασματι-
κά, λοιπόν, λέω ότι με τέτοιους επαγγελματίες 
και με το νέο νομικό πλαίσιο που οικοδομεί το 
Νομοσχέδιο μια πραγματικά καινούρια εποχή 
ξεκινάει για τις λαϊκές αγορές.

«με το νομοσχέδιο ξεκινάει μια νέα εποχή για την πρόοδο και για την ευημερία του κλάδου»
Ο Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟυ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ παναγιωΤής ςΤαμποΥΛιδής ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣμ

«Η ΠΟΣΠΛΑ είναι μια από τις κορυφαίες ομοσπονδίες στην χώρα μας με υψηλού επιπέδου συνδικαλιστική δράση»

Δεν θυμάμαι  
να έχουν υπάρξει  

άλλη φορά στο παρελθόν 
τόσες πολλές συναντήσεις 

υπουργού με παραγωγικούς 
φορείς. Ο Άδωνις Γεωργιάδης 

συζήτησε ατέλειωτες ώρες  
με τους εκπροσώπους  
των λαϊκών αγορών  
για το Νομοσχέδιο  

πριν αυτό αναρτηθεί 
στη διαβούλευση
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Οι άνθρωποι  
των λαϊκών αγορών 

απέδειξαν  
και κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας ότι είναι, 
στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους,  
υπεύθυνοι επαγγελματίες. 
Τήρησαν τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα με υποδειγματικό 
τρόπο. Προστάτεψαν  

την υγεία και το εισόδημα  
των καταναλωτών  

σε συνθήκες υγειονομικής  
και οικονομικής κρίσης           

Οι επαγγελματίες  
μπορούν πλέον  

να μεταβιβάζουν  
τις άδειες σε συγγενείς τους 
μέχρι και δευτέρου βαθμού 

όχι μόνον μια φορά  
όπως ίσχυε μέχρι τώρα 

(«άπαξ») αλλά και δεύτερη, 
τρίτη, τέταρτη φορά κ.ο.κ.  

Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε 
στον κλάδο τους νέους 

ανθρώπους που επιθυμούν  
να δραστηριοποιηθούν 

στις λαϊκές

❝

❝

❞

❞

«Με επικεφαλής τον Πρόεδρό τους Δημήτρη Μουλιάτο οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών ήρθαν πάρα πολλές φορές στο γραφείο μου» λέει ο Πα-
ναγιώτης Σταμπουλίδης και συνεχίζει: «Ακολουθούσαν πάντοτε διαφανείς διαδικασίες και είχαν επιχειρήματα. Για κάποια πράγματα μας έπεισαν ότι 
έχουν δίκαιο και εμείς από την μεριά μας τους πείσαμε για την αναγκαιότητα κάποιων διατάξεων»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρης Μουλιάτος και ο νομικός σύμβουλος Βασίλης Καπερνάρος επί σειρά ημερών αντάλλασσαν επιχειρήματα με 
τον γενικό γραμματέα Καταναλωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη αναφορικά με το Νομοσχέδιο. Οι νομικές γνώσεις και η εμπειρία του Βασίλη Καπερνάρου 
συνετέλεσαν αποφασιστικά στην τελική διαμόρφωση πολλών από των διατάξεων του τελικού κειμένου

«Μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΠΣΠΑ θεσμοθετείται η ηλεκτρονική άδεια και το ηλεκτρονικό 
προφίλ του κάθε επαγγελματία και παραγωγού. Έτσι ώστε όλοι να ξέρουμε ποιος δραστηριοποιείται 
και πού» λέει ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα μας



Η απεργία έγινε  
για τις κάμερες. 

Γι' αυτό και ο κόσμος  
γύρισε την πλάτη 

στους οργανωτές της.
Η συμμετοχή ήταν μηδαμινή. 

Και έξω από το υπουργείο 
μαζεύτηκαν καμιά 40ριά  

όλοι και όλοι. 
Ποτέ στην ιστορία του 

συνδικαλιστικού κινήματος 
δεν υπήρξε μια τόσο 

αποτυχημένη απεργία

Η ΠΟΣΠΛΑ έχει δώσει  
αγώνες για να τερματιστεί  

το «παραγοντιλίκι»  
στις λαϊκές αγορές. 
Με το Νομοσχέδιο 

αυτό το «παραγοντιλίκι» 
τερματίζεται οριστικά. 
Κανείς συνάδελφος,  

δεν θα εξαρτάται, πλέον,  
από κανένα «παράγοντα»  

στον καθημερινό αγώνα του 
για το μεροκάματο

❝

❝

❞

❞
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δήμήΤρής μοΥΛιαΤος: «επαγγελματίες και παραγωγοί  
είμαστε ωφελημένοι από το νομοσχέδιο»

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΓυΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΕ ΟΣΟυΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΟυΝ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣυΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ελάχιστων «μπαχαλάκηδων» εξελίχθηκαν στο μεγαλύτερο φιάσκο στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος

«Κ
αταπέλτης» είναι για τους λί-
γους «μπαχαλάκηδες» όπως 
τους αποκαλεί που θέλουν να 
αναστατώσουν τις λαϊκές αγο-
ρές ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ 

Δημήτρης Μουλιάτος.
Παράλληλα στέλνει και σαφές μήνυμα προς 

όλους τους συναδέλφους του ότι μέχρι να ψη-
φιστεί το Νομοσχέδιο η Ομοσπονδία θα βρί-
σκεται σε πλήρη εγρήγορση ώστε να υπάρ-
ξουν βελτιώσεις ακόμη και την τελευταία 
στιγμή.

Επισημαίνει, πάντως, ότι πριν από την δη-
μόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου η ΠΟΣ-
ΠΛΑ έδωσε ένα τιτάνιο αγώνα και πέτυχε να 
αλλάξει το αρχικό και πράγματι απαράδεκτο 
προσχέδιο.

«Σε αυτόν τον αγώνα» τονίζει με ιδιαίτερη 
έμφαση ο Δημήτρης Μουλιάτος «είχα σύσσω-
μη την συμπαράσταση του διοικητικού συμ-
βουλίου της ΠΟΣΠΛΑ και τον αγώνα αυτόν τον 
δώσαμε και τον δίνουμε όλοι μαζί. Εγώ, ως 
Πρόεδρος, αυτό που κάνω είναι να μεταφέρω 
προς την κυβέρνηση τις θέσεις που εκφράζο-
νται και ψηφίζονται ομόφωνα στο διοικητικό 
συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Γιατί αυτή η ενό-
τητα είναι και η μεγάλη δύναμή μας». 

Και αμέσως μετά συμπληρώνει ο Πρόεδρος 
της ΠΟΣΠΛΑ «Οφείλω, όμως και ένα μεγά-
λο ευχαριστώ στον Άδωνι Γεωργιάδη και στον 
Παναγιώτη Σταμπουλίδη που τελικά ενσωμά-
τωσαν στο Νομοσχέδιο το 90% των προτάσε-

ών μας. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην 
ιστορία των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων» 
λέει ο Δημήτρης Μουλιάτος. 

● και πώς το πετύχατε αυτό;
Με επιχειρήματα και με συνεχείς πιέσεις. Ο 

υπουργός και ο γενικός γραμματέας ήρθαν οι 
ίδιοι στα γραφεία της ΠΟΣΠΛΑ! Εκτός, βέβαια, 
από δικές μας δεκάδες επισκέψεις στα γρα-
φεία τους. Μόνον έτσι κερδίζονται οι αγώνες!

●  Τι εννοείτε; είναι μια έμμεση μομφή για την 
απεργία της 3ης απριλίου από τους παρα-
γωγούς;

Κατ’ αρχή δύο διορθώσεις! Δεν είναι έμμε-
ση, αλλά πολύ άμεση μομφή! Και κατά δεύτε-
ρον που την είδατε εσείς την απεργία;

●  μα υπήρξαν ανακοινώσεις. ή τηλεόραση 
έδειξε και σχετικά πλάνα. 
Ακριβώς! Η απεργία έγινε για τις κάμερες. 

Και στην Αττική σε μια μόνο λαϊκή, αυτή του 
Κολωνού. Ο κλάδος γύρισε την πλάτη στους 
«μπαχαλάκηδες» των λαϊκών αγορών. Η 
συμμετοχή ήταν μηδαμινή. Και έξω από το 
υπουργείο μαζεύτηκαν καμιά 40ριά όλοι και 
όλοι. Ο κόσμος των λαϊκών αγορών τους πήρε 
χαμπάρι. Πιστεύω να πήραν το μήνυμα…

●  Τι ακριβώς πήρε χαμπάρι ο κόσμος των 
λαϊκών αγορών;
Ότι οι κύριοι αυτοί νοιάζονται μόνον για τους 

εαυτούς τους. Θέλουν σώνει και καλά να πα-
ραμείνουν οι «στρεβλώσεις» στις λαϊκές αγο-
ρές γιατί αυτό εξυπηρετεί τα δικά τους, στενά, 
συνδικαλιστικά συμφέροντα.

●  είναι βαρύ αυτό που λέτε…
Δυστυχώς είναι αλήθεια! υπάρχουν, για πα-

ράδειγμα, πωλητές που έχουν άδεια παραγω-
γού, αλλά δεν μπορούνε πλέον να δουλέψουν 
ως παραγωγοί. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να εί-
ναι παράνομοι. Δηλαδή ενώ δεν είναι πλέον 
παραγωγοί να δουλεύουν με άδεια παραγω-
γού. Δεν θέλουν να είναι παραγωγοί-μαϊμού 
δες. Όταν, λοιπόν, ζητάνε να μετατρέψουνε 
την παράνομη άδεια του παραγωγού σε νόμι-
μη άδεια επαγγελματία, οι κύριοι «συνδικαλι-
στές» προσπαθούνε να τους εμποδίσουν. Τους 
θέλουν παράνομους και όχι νόμιμους για να 
μπορούνε να τους ελέγχουνε. 

●  αυτό, έτσι, όπως το περιγράφετε, είναι 
«παραγοντιλίκι»…
Ακριβώς! Αλλά εμείς ως ΠΟΣΠΛΑ έχουμε 

δώσει αγώνες για να τερματιστεί αυτό το «πα-
ραγοντιλίκι». Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρί-
σαμε στον υπουργό ότι εμείς θέλουμε το Νο-
μοσχέδιο να βάζει τάξη και να εκσυγχρονίζει 

τις λαϊκές αγορές. Το πετύχαμε! Για παράδειγ-
μα οι θέσεις στις λαϊκές αγορές κατοχυρώνο-
νται αντικειμενικά και αναρτώνται σε ψηφιακή 
πλατφόρμα. Κανείς συνάδελφος, πλέον, δεν 
θα εξαρτάται από κανένα «παράγοντα»

●  ναι, αλλά το αρχικό «προσχέδιο» που πα-
ρουσιάστηκε δεν ήταν και τόσο ευνοϊκό για 
τις λαϊκές αγορές…
‘Όταν το είδα δημοσιευμένο σε κάποιες 

εφημερίδες τηλεφώνησα αμέσως στον Άδω-
νι Γεωργιάδη. Και του είπα «υπουργέ, αυτό 
δεν περνάει με τίποτα!» 

●  και τι σας απάντησε;
Μου είπε ότι «Μαζί θα εκπονήσουμε το Νο-

μοσχέδιο γιατί μαζί θα αλλάξουμε τις λαϊκές 
αγορές»

●  κατά πόσο τήρησε την υπόσχεσή του;
Την τήρησε απολύτως. Γιατί ακολούθησαν 

δεκάδες επισκέψεις της ΠΟΣΠΛΑ στο υπουρ-
γικό γραφείο του. Όπως και στο γραφείο του 
γενικού γραμματέα Εμπορίου και Καταναλω-
τή Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Σήμερα κατά 90% 

οι προτάσεις της ΠΟΣΠΛΑ έγιναν αποδεκτές. 
Και -προσέξτε!- βρισκόμαστε στο στάδιο της 
διαβούλευσης. 

●  αυτό, δηλαδή, τι σημαίνει;
Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική πρακτική 

τα Νομοσχέδια και μετά την δημόσια διαβού-
λευση υπόκεινται σε επεξεργασία που συντε-
λείται σε δύο στάδια. Στην αρμόδια κοινοβου-
λευτική επιτροπή και μετά κατά την συζήτηση 
στην Ολομέλεια της Βουλής. Γι’ αυτό είμαι σί-
γουρος ότι το Νομοσχέδιο που τελικά θα ψη-
φιστεί και θα γίνει Νόμος του κράτους, θα 
ανταποκρίνεται στις προτάσεις της ΠΟΣΠΛΑ. 

●  ναι, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
αντιδρούνε…
Ακούστε, εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει μια 

εκστρατεία παραπληροφόρησης του κλάδου. 
Δυστυχώς και κάποιοι πολιτικοί έπεσαν θύ-
ματα αυτής της παραπληροφόρησης. Ακού-
στηκαν τερατώδη πράγματα. Ότι θα μπούνε οι 
πολυεθνικές και τα καρτέλ στις λαϊκές αγορές. 
Ότι θα χάσουμε τις άδειές μας. Ότι οι άδειες 
θα δίδονται με πλειστηριασμούς και ότι θα τις 

«χτυπάει» όποιος δώσει τα περισσότερα λε-
φτά. Ότι για να πάρεις άδεια θα πρέπει να εί-
σαι απόφοιτος πανεπιστημίου...

●  εσείς πώς αντιδράσατε σε όλα αυτά;
Ξεκινήσαμε μια επίπονη προσπάθεια απο-

κατάστασης της αλήθειας. Ήταν δύσκολη στην 
αρχή, αλλά αυτό δεν μας πτόησε. Ήταν υπο-
χρέωσή μας να ενημερώσουμε, πρώτα από 
όλους, τους συναδέλφους μας που είχαν χά-
σει τον ύπνο τους με αυτήν την παραπληρο-
φόρηση. 

●  Το πετύχατε;
Ευτυχώς ναι! Αλλά πρέπει να σας πω ότι 

αυτό το νοσηρό κλίμα της παραπληροφό-
ρησης άλλαξε με το που αναρτήθηκε το Νο-
μοσχέδιο στο διαδίκτυο για την δημόσια δι-
αβούλευση. Γιατί τότε τα «παπαγαλάκια» 
μουγγάθηκαν! Για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί 
όλα αυτά με τα οποία τρομοκρατούσαν τον κό-
σμο, μπορούσε πλέον ο καθένας να μπει στο 
διαδίκτυο, να διαβάσει το Νομοσχέδιο και να 
διαπιστώσει ότι όσα έλεγαν τα «παπαγαλά-
κια» ήταν ψέματα. Έτσι άλλαξε η γνώμη και 

   Τον αγώνα της ΠΟΣΠΛΑ 
τον δώσαμε  

και τον δίνουμε  
όλοι μαζί. 

Εγώ, ως Πρόεδρος,  
αυτό που κάνω  

είναι να μεταφέρω  
προς την κυβέρνηση  

τις θέσεις που εκφράζονται  
και ψηφίζονται ομόφωνα  
στο Διοικητικό Συμβούλιο  

της Ομοσπονδίας. 
Γιατί αυτή η ενότητα 

των συναδέλφων είναι και 
η μεγάλη δύναμή μας 

❝

❞

Η κρίσιμη συνάντηση της ΠΟΣΠΛΑ στο γραφείο του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη για το Νομοσχέδιο. Διακρίνονται από αριστερά ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, ο γενικός 
γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Μελάς, ο διευθυντής Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής Χάρης Πασβαντίδης,  
ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΣΠΛΑ Βασίλης Καπερνάρος, ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης

➤
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πολλών πολιτικών. Τώρα τι θα κάνουνε στην 
Βουλή, δεν ξέρω. Γιατί υπάρχει και η αντιπο-
λιτευτική τακτική. Πάντως η κυβέρνηση έχει 
την άνετη πλειοψηφία ώστε να περάσει το Νο-
μοσχέδιο. 

●  γιατί πιστεύετε ότι αυτά τα «παπαγαλά-
κια», όπως τα αποκαλείτε, ξεκίνησαν την 
εκστρατεία της παραπληροφόρησης;
Γιατί δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στις λα-

ϊκές αγορές. Τους βολεύει η παρανομία, η 
ασυδοσία, το μπάχαλο γιατί μόνον έτσι επιβι-
ώνουν συνδικαλιστικά. Αλλά, πλέον, ο «κύβος 
ερρίφθη». Οι λαϊκές αγορές αλλάζουν και εκ-
συγχρονίζονται.

●  πώς αντέδρασε ο κλάδος απέναντι σε αυ-
τούς που τον καλούσαν σε απεργίες και κι-
νητοποιήσεις;
Μα το είδε όλη η Ελλάδα! Απομόνωσε τους 

«μπαχαλάκηδες» που ήθελαν να κλείσουν 
τις λαϊκές αγορές. Δεν έχει ξανασυμβεί στην 
ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος μια 
απεργία να έχει τέτοια αποτυχία. Εμείς δώσα-
με αγώνα να μείνουν ανοιχτές οι λαϊκές αγο-
ρές μέσα στην πανδημία και αυτοί ήθελαν να 
κλείσουν τις λαϊκές αγορές με απεργίες. Αδι-
ανόητα πράγματα.

●  πόσο δύσκολη ήταν η προσπάθεια να μεί-
νουν ανοιχτές οι λαϊκές αγορές μέσα στην 
πανδημία;
Τι να σας λέω τώρα! Η ψυχή μας το ξέρει. 

Αλλά το πετύχαμε και αυτό χάρη στην συμπα-
ράσταση που είχαμε από το υπουργείο Ανά-
πτυξης. Όμως και σε αυτόν τον αγώνα, όπως 
και στον αγώνα για το Νομοσχέδιο, εμείς δεν 
πήγαμε με «τσαμπουκά» και με συνδικαλιστι-
κές πρακτικές της δεκαετίας του ογδόντα. Πή-
γαμε με επιχειρήματα. Γι΄ αυτό και κερδίσαμε. 

●  ποια είναι σήμερα η οικονομική κατάστα-
ση του κλάδου σας μετά από ένα και πλέ-
ον χρόνο κατά τον οποίο οι λαϊκές αγορές 
ήταν με ανοιχτές, αλλά με περιοριστικά 
μέτρα;

Παραμένουμε ζωντανοί! Και αυτό είναι το 
σπουδαιότερο. Γιατί στην ουσία σε όλη αυτήν 
την περίοδο της πανδημίας με το 50-50 είμα-
στε όλοι με μισό μεροκάματο. Αλλά χάρη στην 
προσπάθεια της ΠΟΣΠΛΑ οι λαϊκές αγορές 
δεν έκλεισαν, όπως ήθελαν κάποιοι. 

●  ποιοι είναι αυτοί οι «κάποιοι»;
Μα τα μεγάλα και ισχυρά συμφέροντα που 

ήθελαν να σπρώξουν κι’ άλλο τους κατανα-
λωτές στα σούπερ μάρκετ. Φαντάζεστε τι θα 
γινόταν αν οι καταναλωτές μέσα σε αυτήν την 
τρομερή πανδημία δεν είχαν την δυνατότητα 
να ψωνίζουν καλά και φτηνά προϊόντα από τις 
λαϊκές αγορές;

●  Τι θα γινόταν;
Οι τιμές θα είχαν εκτιναχθεί στα ύψη! Και θα 

είχαμε πολύ περισσότερα κρούσματα αφού ο 
συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους όπως εί-
ναι τα σούπερ μάρκετ θα ήταν πολλαπλάσιος. 
Οι λαϊκές αγορές μέσα στην πανδημία προ-
στάτεψαν όχι μόνον την τσέπη, αλλά και την 
υγεία του καταναλωτή, δηλαδή του απλού Έλ-

ληνα. Τηρήσαμε από την αρχή τα υγειονομικά 
μέτρα, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι σε ανοι-
χτούς χώρους ο κορωνοϊός μεταδίδεται πολύ 
δύσκολα. Εμείς, λοιπόν, προστατέψαμε το ει-
σόδημα και την υγεία των ελλήνων σε συνθή-
κες υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. Και 
αυτό το ιστορικό «κεκτημένο» του κλάδου θέ-
λησαν κάποιοι-ευτυχώς ελάχιστοι- να το ακυ-
ρώσουν με απεργίες, παραπληροφόρηση και 
με εκφοβισμό των συναδέλφων.

●  εννοείτε αυτούς που αντιτάσσονται στο 
νομοσχέδιο…
Ακούστε, το δικαίωμα στην απεργία είναι το 

ισχυρότερο όπλο του κάθε εργαζόμενου και 
του κάθε επαγγελματικού κλάδου. Αρκεί να 
ασκείται -με δυναμισμό !- όταν υπάρχει λό-
γος. Όχι πάνω στη στιγμή που συντελούνται 
κοσμογονικές αλλαγές στον κλάδο μας με ορί-
ζοντα πλέον δεκαετιών.

●  ποιες είναι αυτές οι αλλαγές; 
Έχουμε κωδικοποιήσει όλες τις αλλαγές 

που συντελούνται με το Νομοσχέδιο. Και εί-

ναι παρουσιασμένες με απλό τρόπο ώστε να 
τις κατανοήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Η λαϊ-
κή αγορά γίνεται πλέον μια οργανωμένη αγο-
ρά, με κανόνες, με σύγχρονες προδιαγραφές, 
με πλήρη κατοχύρωση του επαγγέλματός μας, 
για εμάς και για τις οικογένειές μας. Διατη-
ρώντας πάντοτε το μεγάλο πλεονέκτημά μας 
απέναντι στον καταναλωτή σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό των σούπερ μάρκετ. Έχουμε 
καλύτερα προϊόντα και είμαστε φτηνότεροι.

●  κάνατε, όμως, λόγο και για τις «νέες λαϊ-
κές αγορές» που θα αλλάξουν την εικόνα 
του κλάδου. ποιες είναι αυτές;
Είναι οι «πρότυπες» λαϊκές αγορές οι οποί-

ες θεσμοθετούνται με αυτό το Νομοσχέδιο. 
Με ομοιομορφία πάγκων, με σύγχρονο σύ-
στημα ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης, με 
ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Βεβαίως και 
έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε και μετά τη 
ψήφιση του Νομοσχεδίου. Αλλά ας το πάρουν 
χαμπάρι κάποιοι. Οι λαϊκές αγορές περνάνε σε 
μια νέα εποχή. Και σε αυτήν θα είμαστε όλοι 
οι πωλητές ενωμένοι. Επαγγελματίες και Πα-
ραγωγοί. 

●  αυτή η «ενότητα» όπως την περιγράφετε 
πόσο εύκολη είναι στην πράξη;
Δεν θα επιτρέψουμε στους ελάχιστους να 

υπονομεύσουν αυτήν την τεράστια προσπά-
θεια που έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο. Για 
εμάς τους επαγγελματίες, οι παραγωγοί είναι 
η «ανάσα ζωής» γιατί από αυτούς αγοράζου-
με τα προϊόντα που πουλάμε στις λαϊκές αγο-
ρές. Αλλά και για τους παραγωγούς οι επαγ-
γελματίες είναι οι σταθεροί συνεργάτες τους 
γιατί σε αυτούς πουλάνε τα προϊόντα του μό-
χθου τους. Είναι σαν αυτό που λέμε. «Το ένα 
χέρι νίβει το άλλο».

●  ή παροιμία, όμως, έχει και δεύτερη αρά-
δα: «Το ένα χέρι νίβει το άλλο. και τα δύο 
το πρόσωπο»...
Μα το «πρόσωπο» που λέει η παροιμία, 

στην δική μας περίπτωση, είναι ο καταναλω-
τής. Δηλαδή ο απλός Έλληνας, ο λαός. Αυτόν 
υπηρετούμε και οι δύο. Και οι παραγωγοί και 
οι επαγγελματίες. Και αυτός με την σειρά του, 
ο καταναλωτής, εξασφαλίζει το δικό μας με-
ροκάματο. Αυτήν τη σχέση, λοιπόν, δεν θα 
επιτρέψουμε σε κανένα να τη διαταράξει.

πόσο η ποςπΛα θα αγωνιστεί προς αυτήν 
την κατεύθυνση;

Σας το λέω ευθέως. Εμείς οι επαγγελματίες 
είμαστε στο πλευρό των παραγωγών. Ο αγώ-
νας μας είναι κοινός. Όλοι μαζί θα δημιουρ-
γήσουμε τις νέες λαϊκές αγορές και θα περι-
φρουρήσουμε το επάγγελμά μας. Για το καλό 
το δικό μας και των παιδιών μας.

●  Το νομοσχέδιο είναι ένα σύνθετο νομικό 
κείμενο με 63 άρθρα αφού αναφέρεται συ-
νολικά στο «υπαίθριο εμπόριο». πόσο εύ-
κολη ήταν από την πλευρά της ποςπΛα η 
μελέτη του νομοσχεδίου ώστε να κάνετε 
τις ανάλογες διορθώσεις και τις αντίστοι-
χες εισηγήσεις προς το αρμόδιο υπουρ-
γείο;
Πράγματι ήταν μια πολύ δύσκολη και επί-

πονη δουλειά. Γιατί σε κάθε νομοθετικό κεί-
μενο μπορεί κατά την νομοτεχνική επεξερ-
γασία του να εμφιλοχωρήσουν «νομικές 

παγίδες» που να ξεφύγουν από την προσο-
χή των ενδιαφερομένων. Σε αυτή την τόσο 
επίπονη όσο και «λεπτή» διαδικασία πολύ-
τιμη ήταν η συμβολή του νομικού συμβού-
λου της ΠΟΣΠΛΑ, του γνωστού δικηγόρου 
Βασίλη Καπερνάρου. Πραγματικά ξενύχτη-
σε πάνω στα προσχέδια για να μας προστα-
τέψει από αυτές τις «παγίδες» αλλά και για να 
επεξεργαστεί-με την τεράστια νομική εμπει-
ρία του-τις κρίσιμες διατάξεις για τον κλά-
δο μας. Ο Βασίλης Καπερνάρος ήταν παρών 
σε σχεδόν όλες τις συναντήσεις μας με τον 
υπουργό και με τον γενικό γραμματέα. Πολύ 
μεγάλο μέρος του Νομοσχεδίου, έτσι όπως 
τελικά διαμορφώθηκε, είναι προϊόν της δι-
κής του «νομικής σοφίας» αλλά και της ευ-
αισθησίας του για τις λαϊκές αγορές αφού εί-
ναι γνωστό το έντονο λαϊκό αισθητήριο με το 
οποίο είναι προικισμένος. 

●  Το νομοσχέδιο περιέχει ρυθμίσεις και για 
τους οργανισμούς οι οποίοι εποπτεύουν 
τις λαϊκές αγορές. πώς ήταν η συνεργασία 
σας με αυτούς τους οργανισμούς σε όλη 
την δύσκολη περίοδο μέχρι να διαμορφω-
θεί το νομοθετικό κείμενο που αναρτήθη-
κε προς δημόσια διαβούλευση; 
Εννοείτε την Περιφέρεια Αττικής. Εδώ 

πράγματι υπήρξαμε τυχεροί γιατί στο τιμόνι 
της Περιφέρειας βρίσκεται ο Γιώργος Πατού-
λης. Από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας και 
μας συμπαραστάθηκε σε όλον αυτόν τον αγώ-
να. Οι παρεμβάσεις του ήταν καίριες και απο-
τελεσματικές. Σας είπα ότι είναι για τις λαϊκές 
αγορές μια ιστορικά ευνοϊκή συγκυρία το γε-
γονός ότι στα κέντρα λήψης αποφάσεων βρί-
σκονται πολιτικοί σαν τον υπουργό Ανάπτυ-
ξης, τον περιφερειάρχη, τον γενικό γραμματέα 
καταναλωτή. Αλλά δεν είναι οι μόνοι…

●  Τι εννοείτε;
Ο διευθυντής Λαϊκών Αγορών της Περιφέ-

ρειας Αττικής ο Χάρης Πασβαντίδης είναι ο 
ιδανικός άνθρωπος γι’ αυτήν την θέση. Ύστε-

ρα από πολλά χρόνια βρέθηκε επιτέλους εκεί-
νος ο κρατικός λειτουργός ο οποίος, πράγμα-
τι, μπορεί να δουλέψει για την αναβάθμιση του 
κλάδου ώστε να προσφέρει στον κόσμο των 
λαϊκών αγορών ένα καλύτερο μέλλον. Για-
τί ο Χάρης Πασβαντίδης ξέρει τις λαϊκές αγο-
ρές καλύτερα από τον καθένα. Σε όλη αυτή, 
λοιπόν, την διαδικασία της συζήτησης για 
το Νομοσχέδιο μας πρόσφερε τις πολύτιμες 
υπηρεσίες του. Κυριολεκτικά βγήκε μπρο-
στά εκεί που χρειαζόταν και δεν κουράστηκε 
να διαβουλεύεται με όλους για να φτάσουμε 
στο ποθητό αποτέλεσμα. Επιπλέον δεν δίστα-
σε να δώσει σκληρές, αλλά δίκαιες απαντή-
σεις στους λίγους εκείνους που επιχείρη-
σαν να παραπληροφορήσουν τον κλάδο. Γιατί 
δεν μασάει τα λόγια του. Εκτιμώ, λοιπόν, ότι 

η Περιφέρεια Αττικής με την πολιτική ηγεσία 
του Γιώργου Πατούλη και του Αντιπεριφερει-
άρχη αρμόδιου για τις λαϊκές αγορές Σταύ-
ρου Μελά είναι ο πολύτιμος συμπαραστάτης 
μας. Και όχι μόνο τώρα, κατά την συζήτηση 
του Νομοσχεδίου, αλλά θα είναι και κατά την 
εφαρμογή του. 

●  ςυμπερασματικά τι μήνυμα θα είχατε να 
στείλετε προς τους συναδέλφους σας σε 
αυτήν την κομβική χρονική συγκυρία για 
τις λαϊκές αγορές; 
Θέλω να απευθυνθώ τόσο προς τους επαγ-

γελματίες πωλητές όσο και προς του παραγω-
γούς που, επαναλαμβάνω, είναι συνάδελφοί 
μας και με τους οποίους οι αγώνες είναι κοι-
νοί. Να τους διαβεβαιώσω ότι το Νομοσχέδιο 
είναι ό, τι καλύτερο για όλους μας και ότι δεν 
έχουν να φοβούνται τίποτα. Οι όποιες -μικρές 
και συμπληρωματικές- βελτιώσεις θα γίνουν 
μέχρι το Νομοσχέδιο να ψηφιστεί στην Βουλή. 
Τους καλώ όλους να κλείσουν τα αυτιά τους 
στις «κασσάνδρες», στους «μπαχαλάκηδες» 
και στους ελάχιστους που προσπαθούνε να 
τους παραπληροφορήσουν. Πρώτος εγώ θα 
στεκόμουν απέναντι σε όποιον προσπαθούσε 
να βλάψει τις λαϊκές αγορές. Δεν δίστασα όταν 
χρειάστηκε να πω στον υπουργό ότι «αυτά δεν 
περνάνε». Αλλά αφού με άκουσε και τα άλλα-
ξε τι έπρεπε να κάνω; Να είμαι αντίθετος σε 
αυτά που ο υπουργός συμφώνησε μαζί μας; 
Μια καινούρια εποχή ξεκινάει, λοιπόν, για 
τις λαϊκές αγορές που θα είναι προς όφελος 
όλων. Των καταναλωτών, των επαγγελματιών 
και των παραγωγών. Εύχομαι, τέλος, αυτό να 
είναι το τελευταίο Πάσχα της δοκιμασίας μας 
από τον κορωνοϊό. Να έχουμε μια πραγματι-
κή Ανάσταση για την πατρίδα μας και για τον 
κόσμο ολόκληρο.

Όταν είδα το αρχικό 
κείμενο του Νομοσχεδίου 

δημοσιευμένο  
σε κάποιες εφημερίδες, 
τηλεφώνησα αμέσως  
στον Άδωνι Γεωργιάδη  
και του είπα «υπουργέ,  

αυτό δεν περνάει με τίποτα!» 
Αλλά αφού το άλλαξε  

και δέχθηκε ότι  
του προτείναμε, τι έπρεπε  

να κάνω; Να αντιδράω  
σε αυτά που ο υπουργός 

συμφώνησε  
μαζί μας; 

Η λαϊκή αγορά γίνεται  
πλέον μια οργανωμένη  

αγορά, με κανόνες,  
με σύγχρονες προδιαγραφές, 

με πλήρη κατοχύρωση  
του επαγγέλματός μας.  

Για εμάς και  
για τις οικογένειές μας! 
Διατηρώντας πάντοτε  

το μεγάλο πλεονέκτημά μας 
απέναντι στον καταναλωτή  

σε σχέση με τον ανταγωνισμό 
των σούπερ μάρκετ. 

Έχουμε καλύτερα  
προϊόντα και είμαστε 

φτηνότεροι

Για τους επαγγελματίες,  
οι παραγωγοί είναι 

«ανάσα ζωής». 
Γιατί από αυτούς αγοράζουν  

τα προϊόντα που πουλάνε  
στις λαϊκές αγορές. Αλλά  
και για τους παραγωγούς  

οι επαγγελματίες  
είναι σταθεροί συνεργάτες. 

Γιατί σε αυτούς πουλάνε 
τα προϊόντα  

του μόχθου τους

Το νοσηρό κλίμα  
της παραπληροφόρησης  

που καλλιέργησαν  
τα «παπαγαλάκια»  

άλλαξε με το που αναρτήθηκε  
το Νομοσχέδιο στο διαδίκτυο. 
Ξαφνικά τα «παπαγαλάκια» 

μουγγάθηκαν! Γιατί όλα αυτά 
με τα οποία τρομοκρατούσαν 

τον κόσμο, μπορούσε  
πλέον ο καθένας να μπει  

στο διαδίκτυο, να διαβάσει  
το Νομοσχέδιο  

και να διαπιστώσει  
ότι ήταν ψέματα

❝

❝

❝

❝

❞

❞

❞

❞

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος προσέρχονται στην κρίσιμη συνάντηση για το Νομο-
σχέδιο στο γραφείο του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη. Η συνάντηση κράτησε πάνω από δύο ώρες...

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Πα-
παθανάσης ανταλλάσσουν χαιρετισμό λίγο πριν από την έναρξη της κρίσιμης σύσκεψης

➤
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Σ
ε «άνθρωπο-κλειδί» για την εφαρμογή 
του Νομοσχεδίου με το οποίο ξεκινά-
ει μια νέα εποχή για τις λαϊκές αγορές 
αναδεικνύεται ο διευθυντής Λαϊκών 
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, 

γνωστός δημοσιογράφος και επιτυχημένος αυ-
τοδιοικητικός Χάρης Πασβαντίδης.

«Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη 
θέση» είπε από την πρώτη στιγμή της επιλογής του 
Χάρη Πασβαντίδη για την συγκεκριμένη Διεύθυν-
ση ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος.

Σε στενή συνεργασία με τον περιφερειάρχη Αττι-
κής Γιώργο Πατούλη, αλλά και με τον αρμόδιο αντι-
περιφερειάρχη υπεύθυνο για τις λαϊκές αγορές 
Σταύρο Μελά, ο Χάρης Πασβαντίδης σε όλο αυτό 
το χρονικό διάστημα της συζήτησης για το Νομο-
σχέδιο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της συλλογι-
κής προσπάθειας για την τελική διαμόρφωσή του.

Σε καθημερινή επαφή με τον Πρόεδρο της 
ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο ο Χάρης Πασβα-
ντίδης με την μεγάλη εμπειρία του εντόπισε τα 
σημεία εκείνα του Νομοσχεδίου που χρειαζό-
ταν από α απλή αναμόρφωση μέχρι οριστική 
απάλειψη.

Αλλά και η δημοσιογραφική εμπειρία του σε 
συνδυασμό με την εξειδίκευσή του στον τομέα 
της πολιτικής επικοινωνίας υπήρξαν τα ισχυρά 
όπλα του Χάρη Πασβαντίδη στην αντιμετώπιση 
της καταιγίδας παραπληροφόρησης και μαύρης 
προπαγάνδας από τους ελάχιστους οι οποίοι δεν 
θέλουν να αλλάξει τίποτα στις λαϊκές αγορές.

 
●  γιατί, κατά την άποψή σας, υπήρξε αυτή η 

αντίδραση στο νομοσχέδιο και από που προ-
ήλθε;
Τα πράγματα είναι απλά και μιλάνε μόνα τους! 

Κάποιοι πριν καν διαβάσουν το σχέδιο νόμου αντι-
τάχθηκαν σε αυτό αφενός μεν για λόγους αμιγώς 
κομματικούς και αφετέρου γιατί το Νομοσχέδιο 
επιχειρεί να δημιουργήσει συνθήκες διαφάνειας 
στις αγορές. Βεβαίως ορισμένες αντιδράσεις φαι-
νονται δικαιολογημένες καθώς υπήρχαν και δια-
τάξεις που προκαλουσαν προβλήματα..

●  εσείς πως τους αντιμετωπίσατε;
Η Περιφέρεια Αττικής έχει ένα θεσμικό ρόλο 

και στο ζήτημα των λαϊκών αγορών. Εγώ δέ-
χομαι στο γραφείο μου όλους. Συνομίλησα με 
τους… «αρνητές» του Νομοσχεδίου και προ-
σπάθησα να τους διευκρινίσω μερικά πράγμα-
τα αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τον ρόλο του 
υπερασπιστή τους σε θέματα που κατά την γνώ-
μη μου υπήρχε σοβαρή και αιτιολογημένη επι-
χειρηματολογία... Έπραξα, δηλαδή, το καθήκον 
μου ανταποκρινόμενος στον, θεσμικό όπως σας 
ανέφερα, ρόλο μου.

●  ναι, αλλά αυτοί προχώρησαν στην απερ-
γία…
Η απεργία είναι δικαίωμα το οποίο ο τελευ-

ταίος που θα αμφισβητήσει είμαι εγώ. Τώρα το 
αν θεωρώ την συγκεκριμμένη απεργία σωστή 

και επιτυχημένη, υπό τις συνθήκες που έγινε και 
στον χρόνο που έγινε θα μου επιτρέψετε να δι-
ατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις.Το Σχέδιο Νόμου 
βρισκόταν σε ανοιχτή συζήτηση, είχαμε κερδί-
σει πολλά με τον διάλογο και έτσι έπρεπε να συ-
νεχίσουμε μέχρι να φτάσει στη Βουλή.

●  πόσο σημαντικό είναι το νομοσχέδιο για τις 
λαϊκές αγορές και γιατί έπρεπε να έρθει σε 
αυτήν την συγκυρία;
Γνωρίζω τις λαϊκές αγορές επί πολλές δεκαε-

τίες. Ξέρω και τα καλά τους, αλλά και τις παθο-
γένειές τους. Ποιες είναι αυτές οι παθογένειες; 
Η έλλειψη διακριτών κανόνων, το «παραγοντι-
λίκι», η επαγγελματική ανασφάλεια, η ασάφεια 
των νόμων, η απουσία της σύγχρονης τεχνολο-
γίας στην οργάνωση και στις συναλλαγές, οι ελ-
λείψεις στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Χρει-
αζόταν λοιπόν μια ριζική μεταμόρφωση του 
κλάδου. Αυτό ακριβώς γίνεται με το συγκεκρι-
μένο Νομοσχέδιο.

●  ακουστήκανε, όμως και διάφορα πράγμα-
τα. για εταιρίες, για καρτέλ, για άδειες που 
θα χαθούνε…
Ακούστηκαν τερατώδη πράγματα! Τα διέψευ-

δα από την αρχή. Μόλις αναρτήθηκε το Νομο-
σχέδιο στο διαδίκτυο οι προκαλούντες αναταρα-
χή σιώπησαν γιατί τίποτα από αυτά που διέδιδαν 
δεν υπήρχε στο Νομοσχέδιο. Βέβαια είπαν και 
κάτι απολύρτως προβλέψιμο. Οτι με τους αγώ-
μνες τους αποσύρθηκαν. Εγώ που γνωρίζω 
καλά πως και πότε αποσύρθηκαν απλώς μει-
διώ. Οι υπάρχουσες άδειες εξασφαλίζονται και 
μάλιστα μπορούνε πλέον να μεταβιβάζονται σε 
συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού όχι μόνον μια 
φορά, αλλά στο διηνεκές ΚΑΙ ΘΑ υΠΑΡΞΕΙ ΙΣΟ-
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧυΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 
Το να ψηφιοποιηθούνε όλες οι διαδικασίες ώστε 

να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια είναι βήμα 
προόδου. 

●  πόσο δύσκολη ήταν όλη αυτή η προσπάθεια 
να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στο αρχικό 
κείμενο του νομοσχεδίου;
Δώσαμε, πραγματικά, ένα πολύ δύσκολο 

αγώνα. Όταν είδα και εγώ το αρχικό κείμενο, 
όπως δημοσιεύτηκε σε κάποιες εφημερίδες, 
θεώρησα ότι «δεν περνούσε». Είχε συνταχθεί 
από κάποιους τεχνοκράτες, αν και δεν είμαι βέ-
βαιος ότι αυτά που γράφτηκαν στον τύπο αποτε-
λούσαν το ακριβές αρχικό κείμενο. Πληροφορί-
ες ήταν. Τέλος πάντων, μαζί με τον Πρόεδρο της 
ΠΟΣΠΛΑ, τον Δημήτρη Μουλιάτο, ξεκινήσαμε τις 
καθημερινές επαφές με το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και τελικά καταφέραμε να πείσουμε για την 
αναγκαιότητα των ριζικών αλλαγών. 

●  ή περιφέρεια είναι ο φορέας που εποπτεύει 
και ελέγχει την λειτουργία των λαϊκών αγο-
ρών. πόσο ενισχύεται ο ρόλος της με την 
εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου;
Και στο τομέα αυτόν θα γίνουν ριζικές αλλα-

γές. Το Νομοσχέδιο προβλέπει την σύσταση Νο-
μικού Προσώπου για την εποπτεία και τον έλεγ-
χο των λαϊκών αγορών κάτι που ζητούσαν όλοι 
οι άνθρωποι των αγορών. Η ίδρυση και η λει-
τουργία του θα αλλάξουν άρδην την λειτουργία 
και την εποπτεία των αγορών. Πρώτα όμως πρέ-
πει να το αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβού-
λιο. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών οπωσδή-
ποτε διευκολύνει τον έλεγχο και την εποπτεία, 
αλλά θα πρέπει και σε αμιγώς διοικητικό επίπε-
δο να γίνουν οι ανάλογές προσαρμογές.

●  νομίζετε, δηλαδή, ότι θα απαιτηθεί ένα δι-
άστημα προσαρμογής και μετά την ψήφιση 
του νομοσχεδίου;
Στόχος μας είναι να τρέξουμε τις διαδικασίες. 

Αλλά γνώμονας είναι πάντοτε το συμφέρον των 
πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών και 
βέβαια των καταναλωτών. Για παράδειγμα κά-
ποιοι παραγωγοί μπορεί να μην είναι απολύτως 
εξοικειωμένοι με την χρήση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. Λογικό είναι να δοθεί ένα χρονι-
κό περιθώριο προσαρμογής. Εμείς δεν είμαστε 
δογματικοί, όπως κάποιοι άλλοι. Ζούμε μέσα 
στην κοινωνία και είμαστε πραγματιστές.

●  πώς ήταν η συνεργασία σας με την ποςπΛα 
σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είχα-
τε να αντιμετωπίσετε όχι μόνον την πανδη-
μία, αλλά και την εκπόνηση ενός νέου νο-
μοσχεδίου;
Αποδείχθηκε ότι η ΠΟΣΠΛΑ και ο Δημήτρης 

Μουλιάτος λειτούργησαν ως «σταθεροποιητικοί 
παράγοντες» σε μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσω-
ση. Στο θέμα του Νομοσχεδίου δεν παρασύρθη-
καν σε άγονη συνδικαλιστική αντιπαράθεση πε-
ρασμένων δεκαετιών. Τα επιχειρήματά τους ήταν 
διαφανή και στέρεα. Χωρίς την ΠΟΣΠΛΑ το Νο-
μοσχέδιο και αν ακόμη «περνούσε» σε κάποιες 
από τις αρχικές μορφές του, θα ήταν αδύνατον να 
εφαρμοστεί. Γιατί ο Δημήτρης Μουλιάτος έκανε 
παρεμβάσεις και πέτυχε αλλαγές όχι με την στενή 
συνδικαλιστική νοοτροπία, αλλά με την ευρύτερη 
κοινωνική. Με άλλα λόγια νοιαζόταν και για τους 
συναδέλφους του, αλλά και για τους καταναλω-
τές. Ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία ο ηγέτης ενός 
επαγγελματικού κλάδου να έχει κοινωνικές προ-
σλαμβάνουσες και πολιτικό αισθητήριο. Δεν είναι 
τυχαία, άλλωστε, η τεράστια κοινωνική παρεμβα-
τικότητα και η ανθρωπιστική δράση της ΠΟΣΠΛΑ 
που επεκτείνεται και εκτός Αττικής. 

●  πώς βλέπετε, λοιπόν, την «επόμενη ημέρα» 
στις λαϊκές αγορές;
Βγαίνουμε από μια κατάσταση όπου οι λαϊκές 

αγορές λειτούργησαν σε συνθήκες πανδημίας. 
Παρέμειναν ανοιχτές προστατεύοντας την υγεία 
και το εισόδημα των καταναλωτών. Γιατί πρέ-
πει να σας πω ότι και στο θέμα της διαχείρισης 
της πανδημίας η ΠΟΣΠΛΑ είχε κομβικό ρόλο και 
άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. 
Οι επαγγελματίες πωλητές, όπως και οι παρα-
γωγοί, επέδειξαν αξιοθαύμαστη υπευθυνότητα 
που θα την ζήλευαν άλλοι επαγγελματικοί κλά-
δοι. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι η «επόμενη ημέ-
ρα», όπως την αναφέρατε, έχει όλα τα εχέγγυα 
να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά θετικό «αποτύ-
πωμα». Γιατί είναι η «επόμενη ημέρα» όχι μό-
νον της πανδημίας, αλλά και η «επόμενη ημέ-
ρα» μιας σειράς παθογενειών στις λαϊκές αγορές 
που θεραπεύονται με το Νομοσχέδιο. Με την συ-
νεργασία, λοιπόν, όλων θα φτιάξουμε τις νέες 
λαϊκές αγορές για το καλό και των πωλητών, 
αλλά, πρωτίστως, για το καλό του καταναλωτι-
κού κοινού. 

Επισημαίνω ότι η συζήτηση για το περιεχόμε-
νο του Σχεδίου Νόμου συνεχίζεται και θα μείνει 
ανοιχτή μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας.

 «Το νομοσχέδιο θεραπεύει διαχρονικές 
παθογένειες των λαϊκών αγορών»

Ο χαρής παςΒανΤιδής ΕΙΧΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

«Όσοι επιχείρησαν να παραπληροφορήσουν τον κλάδο δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα για να μη ξεβολευτούν οι ίδιοι» 

Π ουθενά δεν αναδείχτηκε πιο 
εύγλωττα το πάθος και η δύ-
ναμη του Παναγιώτη Τέτση 
για το χρώμα όσο στο επικό 

έργο που αφιέρωσε στη «Λαϊκή Αγο-
ρά» Τέσσερα χρόνια (1979-1982) χρει-
άστηκαν στο ζωγράφο για να ολοκλη-
ρώσει το μνημειακό αυτό σύνολο, μια 
ζωφόρο που ξεπερνά τα 2,50 μετρά σε 
ύψος και τα 58 μέτρα σε πλάτος.

Είναι ένας φόρος τιμής στο λαϊ-
κό δρώμενο που ξετυλίγεται κάθε 
Παρασκευή στην Ξενοκράτους, στο 
Κολωνάκι, μπροστά στην πολυκα-
τοικία που φιλοξενούσε το λιλιπού-
τειο εργαστήριο του Τέτση. 

Το μνημειακών διαστάσεων 
(2,50μ x 58μ περίπου) έργο «Η Λαϊ-
κή Αγορά» του ζωγράφου είναι μια 
εξαιρετική σύνθεση μεγάλης κλίμα-
κας, γεμάτη εκτός από χρώματα και 
από μυρωδιές και ήχους, που εκπέ-
μπουν τη ζωντάνια του «μοντέλου». 

Αυτό λοιπόν θα είναι το πρώτο 
έργο που θα αντικρίσουν οι επισκέ-
πτες της νέας Εθνικής Πινακοθή-
κης. Η μεγάλη «Λαϊκή Αγορά» του 
Παναγιώτη Τέτση για το οποίο έχει 
δημιουργηθεί μια μόνιμη και ειδική 
θέση στον χώρο υποδοχής της νέας 
Πινακοθήκης. 

Η «Λαϊκή Αγορά» το πολύ σπου-
δαίο αυτό έργο ζωγραφικής -που θα 
το έλεγε κάποιος και μαγικό, επει-

δή είναι ολοζώντανο- δεν είχε εκτε-
θεί πραγματικά μέχρι τώρα εξαιτίας 
τους μεγέθους του καθότι πρόκει-
ται για ένα έργο με συνολικό μήκος 
σχεδόν 58 μέτρα. 

Ωστόσο, τώρα η «Λαϊκή Αγορά» του 
Τέτση αποκτά μια θέση που θα επιτρέ-
ψει στο κοινό να την αγαπήσει όσο της 
αξίζει. Ταυτόχρονα, η θέση αυτή απο-
δίδει στο έργο ένα ρόλο συμβολικό, 
γιατί δηλώνει ότι, όπως μια λαϊκή αγο-
ρά είναι ανοιχτή σε όλους, έτσι και η 
Εθνική Πινακοθήκη είναι ένα μουσείο 
ανοιχτό σε όλον τον κόσμο.

Ο πίνακας «Λαϊκή αγορά» του 
σπουδαίου υδραίου ζωγράφου 
Παναγιώτη Τέτση είναι εμφανώς 

επηρεασμένος ευθέως από το περι-
βάλλον του ζωγράφου και ανταπο-
κρίνεται σε αυτό. 

Οι συνθέσεις που απεικονίζο-
νται στο τεραστίων διαστάσεων έρ-
γου του αντιπροσωπεύουν την αέ-
ναη προσπάθεια του να εκφραστεί 
με χρώματα η ένταση, αλλά και η 
λεπτότητα με την οποία το ελληνι-
κό φως διαπερνά σταθερά το φυ-
σικό χώρο των λαϊκών αγορών κα-
θώς επίσης και των ανθρώπων που 
την περιδιαβαίνουν. 

Πάντως όσοι έχουν έρθει αντιμέ-
τωποι με τη «Λαϊκή Αγορά» του Πα-
ναγιώτη Τέτση, μιλάνε για μια εμπει-
ρία που δύσκολα λησμονιέται. Τελάρα 

ύψους 2,5 μ. και πλάτους 4 μ. το ένα 
πλάι στο άλλο γεμάτα ανθρώπους δι-
αφορετικούς μεταξύ τους, πάγκους 
γεμάτους φρούτα και λαχανικά, κί-
νηση. Νιώθεις σαν να πρόκειται για 
έναν στρόβιλο που είναι έτοιμος να 
σε αρπάξει και να σε βάλει και σένα 
μέσα στο κάδρο, για να ακούσεις τους 
πωλητές που πωλάνε την πραμάτεια 
τους, να μυρίσεις τη φρεσκάδα των 
χόρτων που έχουν κοπεί πριν λίγες 
ώρες, να γευτείς τους χυμούς των 
φρούτων που «σπαρταράνε» πάνω 
στους πάγκους δίπλα ακριβώς από 
τα ψαράδικα της οδού Ξενοκράτους. 

«Είναι ένα έργο που επιβάλλεται 
αμέσως στον θεατή», έγραφε με-

ταξύ άλλων ο πρώην διευθυντής 
της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνος 
Καλλιγάς και συμπλήρωνε «Δεν εί-
ναι το μέγεθος του, ούτε η έκταση 
που επιβάλλονται, αλλά ο τρόπος, ο 
γενναίος τρόπος της εκτέλεσής του. 
Η σύνθεση δίνει ένα χρωματικό ποί-
ημα της ζωής που είναι τόσο κοντά 
μας και δεν τη βλέπουμε».

Το έργο αναδεικνύει το μέγεθος 
της ζωγραφικής δεινότητας του 
καλλιτέχνη, αλλά και το παιγνιώδες 
πνεύμα του, αφού μέσα στο ετερό-
κλητο πλήθος που κυκλοφορεί στη 
λαϊκή αγορά έχει τοποθετήσει και 
μια ολόγυμνη γυναίκα να κάνει τα 
ψώνια της. 

ή «Λαϊκή αγορά» στην εθνική πινακοθήκη
Γιγαντιαίος πίνακας εμπνευσμένος από τη λαϊκή αγορά της οδού Ξενοκράτους  
στην οποία ο μεγάλος ζωγράφος μας ήταν τακτικός θαμώνας κάθε Παρασκευή

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣ ΕΡΓΟ ΤΟυ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΕΤΣΗ ΚΟΣΜΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΙΘΟυΣΑΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΟυ ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

«Η ζωγραφική είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο» 
έλεγε ο ακαδημαϊκός και ζωγράφος Παναγιώτης Τέτσης. Για 
πάνω από μια τετραετία (1979-1982) το δικό του «παράθυρο» 
άνοιξε στη λαϊκή αγορά της Ξενοκράτους, στο Κολωνάκι, από 
την οποία εμπνεύστηκε το έργο του «Λαϊκή Αγορά». 

Έτσι λοιπόν ένα ξεχωριστό βράδυ του 2010 οι λαϊκές αγορές 
τού το ανταπέδωσαν, με μια τιμητική εκδήλωση που οργανώ-
θηκε με πρωτοβουλία του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλη-
τών Λαϊκών Αγορών της Α΄ λαϊκής αγοράς Αθηνών.

Μέσα σε μία κατάμεστη αίθουσα, πλημμυρισμένη από φως, 
υπό τα συνεχή χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων αλλά 
και με εμφανή τη χαρά στο πρόσωπό του, ο αείμνηστος Πα-
ναγιώτης Τέτσης περιέγραφε τη σημασία του θεσμού της λα-
ϊκής αγοράς: «Ακόμη κι αν δεν θέλω να ψωνίσω κάτι, πη-
γαίνω γιατί θέλω να δω τους φίλους μου. Νιώθω ανάγκη να 
δω τον Ηλία, τον Πέτρο, τον Θανάση με τα ωραία αυγά. Είναι 
το μόνο μέρος που σώζεται ακόμη η ανθρώπινη επαφή. Πε-
νήντα χρόνια στην οδό Ξενοκράτους στο Κολωνάκι, η λαϊκή 

αγορά (όπου εμπεριέχεται η αρχή της δημοκρατίας) με δίδα-
ξε και αποτέλεσμα ήταν αυτό το έργο μου. Οι άνθρωποι συ-
ναντιούνται, μιλούν, είναι κάτι που λείπει πια. Θυμάμαι πάντα 

τους πωλητές που πέθαναν ή συνταξιοδοτήθηκαν. Η ζωή της 
λαϊκής αγοράς με θρέφει».

Από την πλευρά της ΠΟΣΠΛΑ είχε μίλησε τότε ο Κώστας 
Μανιάτης, σημερινός εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας, ο 
οποίος είχε αναφερθεί στο έργο του καλλιτέχνη: «Χρώματα, ει-
κόνες, ήχοι ξεπηδούν από τον καμβά του έργου “Λαϊκή Αγορά”. 
Απλωμένοι πάγκοι, σωροί από προϊόντα, στοιβαγμένα καφά-
σια, ο κόπος, ο ιδρώτας του πωλητή, η βιασύνη της νοικοκυ-
ράς, η ανεμελιά του περαστικού. Κάθε Παρασκευή ο Παναγιώ-
της Τέτσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής αγοράς 
της οδού Ξενοκράτους στο Κολωνάκι. Παρά τη διεθνή φήμη 
του, δίνει ένα μάθημα απλότητας. Τον βλέπω κάθε Παρασκευή 
να κάθεται στους πάγκους. Όταν αποφασίσαμε να τον βραβεύ-
σουμε πήγα στο ατελιέ του, αν και σκεφτόμουν: «σιγά μη δε-
χθεί αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης την πρόσκληση των ανθρώ-
πων της λαϊκής αγοράς». Και όμως, είδα τη χαρά που ένιωσε. 
Όταν πήγα την πρόσκληση στο σπίτι του, μου είπε η κοπέλα ότι 
πρώτη φορά τον έβλεπε τόσο χαρούμενο.

Παναγιώτης Τέτσης: «Η ζωή της λαϊκής αγοράς με θρέφει»
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ Α’ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΧΕ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΟ 2010 ΣΕ ΜΙΑ ΛΑΜΠΡΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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Π α rapid test ή όπως λέγονται επιστη-
μονικά, τεστ ταχείας ανίχνευσης αντι-
γόνου SARS-CΟV-2 έχουν μπει στην 
διαγνωστική φαρέτρα της διάγνωσης 

από τους πρώτους μήνες της πανδημίας. Από 
τότε εξελίχθηκαν και εξελίσσονται συνεχώς.

Έτσι με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η 
διενέργεια εκατοντάδων rapid test και στις 
λαϊκές αγορές σε όλη την Αττική από τις Κινη-
τές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι (ΚΟΕΣ) της 
Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, στο πλαίσιο 
της συνεργασίας τους με την Παναττική Ομο-
σπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλη-
τών Λαϊκών αγορών με στόχο τη θωράκιση 
όλων, καταναλωτών και πωλητών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται ύστερα από συ-
νεννόηση του προέδρου της ΠΟΣΠΛΑ Δημή-
τρη Μουλιάτου και του περιφερειάρχη Αττικής 
Γιώργου Πατούλη. 

Από τις αρχές Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν 
έλεγχοι σε δεκάδες λαϊκές αγορές της Αττι-
κής μεταξύ αυτών σε Περιστέρι, Φάληρο, Αγί-
ους Αναργύρους, Αγία Βαρβάρα, Ελευσίνα και 
πολλές ακόμα.

Το πρόγραμμα τελεί υπό το συντονισμό του 
Δρ. Πάνου Ευσταθίου επικεφαλής του Κέ-
ντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττι-
κής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ενώ 
καθοριστική είναι και η συμβολή του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας υγείας, στον οποίο πα-
ρέχεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα των 
δειγματοληψιών, ενώ εφόσον εντοπιστούν 
θετικά περιστατικά επανεξετάζονται άμεσα 
και με μοριακή τεχνική.

Ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πα-
τούλης, βρέθηκε την Παρασκευή 23/4 στη 
λαϊκή αγορά του Φαλήρου όπου μαζί με τον 
πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Δημήτρη Μουλιά-

το ήταν παρόντες στην υλοποίηση μίας ακόμα 
δράσης για τη διενέργεια των rapid test στις 
λαϊκές αγορές.

«Στο εθνικό κάλεσμα η Περιφέρεια Αττικής 
και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επενδύουν 
στην πρόληψη, ως το αποτελεσματικότερο μέ-
τρο για την καλύτερη προστασία των πολιτών 
και στις λαϊκές αγορές. Μαζί με τον πρόεδρο 
της ΠΟΣΠΛΑ και φίλο μου Δημήτρη Μουλιά-

το, θα συνεχίσουμε με τους ίδιους εντατικούς 
ρυθμούς τη διενέργεια δωρεάν rapid test 
στις λαϊκές αγορές, συμβάλλοντας στην εθνι-
κή μάχη για τον περιορισμό της πανδημίας, 
αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα 
μας, που όμως είμαι βέβαιος ότι ενώνοντας 
τις δυνάμεις μας, θα τα καταφέρουμε» υπο-
γράμμισε ο Γιώργος Πατούλης. 

Με τη σειρά ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημή-

τρης Μουλιάτος επισήμανε ότι: «Η κοινωνική 
προσφορά, η δυνατότητα σωστής πληροφόρη-
σης από τους ειδικούς, η διενέργεια των rapid 
test στις λαϊκές αγορές και η αξιολόγησή τους 
σε συνάρτηση με την ενημερωτική υποστήρι-
ξη μέσω εντύπων, συνεχίζουν να αποτελούν 
βασική προτεραιότητα για την Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. σε 
αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο. Συνεχίζου-
με αδιάκοπα τον κύκλο ελέγχων rapid test στις 

λαϊκές αγορές σε όλη την Αττική στο πλαίσιο 
της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε ανα-
πτύξει με την Περιφέρεια Αττικής, τον Ιατρι-
κό Σύλλογο της Αθήνας και φυσικά το Γιώργο 
Πατούλη,. Μοναδικός σκοπός είναι να θωρακί-
σουμε τις λαϊκές αγορές και να προστατεύσου-
με από το δικό μας μετερίζι το υπέρτατο αγα-
θό της δημόσιας υγείας, ότι δηλαδή κάνουμε 
από την αρχή τα πανδημίας. Ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ στα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών 
της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλ-
λόγου της Αθήνας που με την άοκνη προσπά-
θεια τους συμβάλουν στοχευμένα και μεθοδικά 
στην αποτελεσματικότερη προστασία και των 
λαϊκών αγορών. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε 
το δίχτυ προστασίας των καταναλωτών και των 
πωλητών, αξιοποιώντας το σημαντικό μας ερ-
γαλείο που λέγεται πρόληψη»!

Από την πλευρά του ο δήμαρχος του Πα-
λαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος δή-
λωσε: «Από την πρώτη ημέρα της πανδημίας 
αναλαμβάνουμε κάθε απαραίτητη πρωτοβου-
λία για την ασφάλεια των δημοτών μας. Είμα-
στε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες 
υγειονομικές υπηρεσίες της Πολιτείας προ-
κειμένου να βοηθήσουμε ως δημοτική αρχή 
στην εθνική προσπάθεια πρόληψης κα περιο-
ρισμού της εξάπλωσης του ιού. Ευχαριστούμε 
θερμά τα επιστημονικά κλιμάκια τις περιφέ-
ρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου αλλά 
και τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πα-
τούλη για την πρωτοβουλία αυτή, και φυσικά 
όλους τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών 
στο πρόσωπο του προέδρου της ΠΟΣΠΛΑ Δη-
μήτρη Μουλιάτου που συμμετέχουν ενεργά 
στην προσπάθεια αυτή, επιδεικνύοντας πα-
ράλληλα ιδιαίτερη υπευθυνότητα όλο αυτό το 
χρονικό διάστημα της πανδημίας εφαρμόζο-
ντας απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα. Κοινός μας στόχος λοιπόν, είναι να συ-
νεχίσουμε τους ελέγχους rapid test στην πόλη 
και κατ’ επέκταση και στις υπόλοιπες λαϊκές 
αγορές του Φαλήρου, ώστε σύντομα να επι-

στρέψουμε όλοι μαζί υγιείς και ασφαλείς στην 
κανονικότητα».

Παρόντες στη δράση αυτή, στη λαϊκή αγο-
ρά του Παλαιού Φαλήρου, ήταν μεταξύ άλλων 
οι πρόεδροι των σωματείων μελών της ΠΟΣ-
ΠΛΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Λαϊκών Αγορών 
της περιφέρειας Αττικής Σταύρος Μελάς κι ο 
διευθυντής των λαϊκών αγορών Χάρης Πα-
σβαντίδης, ενώ συνολικά πραγματοποιήθη-
καν περισσότερα από 1000 rapid test .

Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι ήδη από 
τη Δευτέρα 19/4 έχουμε εισέλθει σε μία νέα 
πραγματικότητα. Γιατί αλλάζει η καθημερινό-
τητα χιλιάδων εργαζόμενων και αυτοαπασχο-
λούμενων μεταξύ αυτών και οι άνθρωποι των 
λαϊκών αγορών. Και αυτό γιατί υποχρεωτική 
προϋπόθεση για την προσέλευση στην εργα-
σία τους καθίσταται η χρήση των self tests σε 
εβδομαδιαία βάση.

Τα Rapid Test είναι η συμβολή της ποςπΛα στον αγώνα για την προστασία της δημόσιας υγείας
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Η Ομοσπονδία προσφέρει σε καταναλωτές, επαγγελματίες και παραγωγούς τη δυνατότητα για συνεχή παρακολούθηση της ατομικής υγείας τους 

Ο πρόεδρος της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών και γενικός γραμματέας της ΠΟΣΠΛΑ Κωνσταντίνος Σφύρλας και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων υποβάλλονται στη δι-
αδιακσία του Rapid Test κατά τη διάρκεια της δράσης στη λαϊκή αγορά της πόλης

Ο πρόεδρος της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά και εκπρόσωπος του κλάδου στην Περιφέρεια Αττικής 
Γιώργος Καζέπης κατά τη διάρκεια διενέργειας rapid test στη λαϊκή αγορά της Αγίας Βαρβάρας

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος υποδέχεται στη λαϊκή αγορά του Παλαιού Φαλήρου, τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και 
τον δήμαρχο της πόλης Γιάννη Φωστηρόπουλο. Διακρίνονται ο αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Μελάς και ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου, Συντονιστής του Κέ-
ντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Εκατοντάδες πολίτες στη λαϊκή αγορά του Παλαιού Φαλήρου, έκαναν τα rapid test που οργάνωσε υποδειγματικά η ΠΟΣΠΛΑ με την Περιφέρεια Αττικής

Ανδρέας Ευθυμίου, δήμαρχος Μοσχάτου - Γιώργος Τσούνιας, πρόεδρος Β’ Λαϊκής Πειραιά και τα-
μίας ΠΟΣΠΛΑ - Χάρης Πασβαντίδης, διευθυντής Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής - Δημήτρης 
Μουλιάτος, Πρόεδρος ΠΟΣΠΛΑ - Σταύρος Μελάς, αντιπεριφερειάρχης Λαϊκών Αγορών

Αμέσως μετά τα rapid test κάθε πολίτης μπορούσε να απολαύσει φρέσκα φρούτα και χυμούς, προ-
σφορά της ΠΟΣΠΛΑ, προς όλους αυτούς οι οποίοι έκαναν το τεστ του κορωνοϊού στα υγιειονομικά 
συνεργεία που συστήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
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