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ΠΡΟΣ : Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη

: Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης κ. Νίκο Παπαθανάση

ΘΕΜΑ : “ΑΜΕΣΗ Επιστροφή των Λαϊκών Αγορών 
στην ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ με γνώμονα την ΙΣΟΝΟΜΙΑ και 
την ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ με ΑΡΣΗ του 50% των συμμετεχόντων 
που τώρα λειτουργεί ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ παραγωγών πωλητών και 
καταναλωτών δημιουργώντας ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ προϊόντων και 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ αγαθών στην Λαϊκή Αγορά ΦΤΩΧΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
συγχρόνως την Αγροτική Ύπαιθρο αφού οι Παραγωγοί 
πετάνε τα προϊόντα τους.”

Δεν μπορούμε πλέον παρά να αναρωτηθούμε ότι κάποιοι από εμάς βιώνουν την 
πανδημία και τις συνέπειες της σε δυο παράλληλα σύμπαντα η στην καλύτερη των 
περιπτώσεων τυγχάνουν άνισης μεταχείρισης..

Όλοι μας, σαν κοινωνικό σύνολο έχουμε δοκιμασθεί σκληρά και οικονομικά και 
ψυχολογικά κι έχουμε όλοι μαζί ανιχνεύσει τα όρια της ανοχής και της αντοχής μας.

Δυστυχώς όμως όλα έχουν ένα όριο, ένα τερματικό σημείο, ειδικά όταν οι εικόνες 
γύρω μας  και τα γεγονότα μιλούν από μονά τους.

Καταργούνται λοιπόν οι πολυποίκιλες εκδόσεις κάθε τύπου sms
αίρονται οι απαγορεύσεις για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις
το ωράριο ελεύθερης κυκλοφορίας παρατείνεται και  μέχρι τις 12.30  κ αντιστοίχως θα 
παραταθεί και το ωράριο λειτουργίας των χώρων της εστίασης
Καταργούνται το click inside και το click away αφήνοντας έτσι ελεύθερη την είσοδο των 
καταναλωτών στα μαγαζιά λιανικής.

Ανοίγουν τα μουσεία, άλλος ένας κλειστός, στεγασμένος χώρος, ανοίγουν οι 
βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, επαναλειτουργούν οι πρακτικές και εργαστηριακές 
ασκήσεις σε ΙΕΚ, κολέγι και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. 

Επαναλειτουργούν τα θερινά σινεμά με πληρότητα 75% και θα γίνονται επίσης γάμοι
και βαφτίσεις σε εξωτερικούς χώρους με ανώτατο όριο τα 100 άτομα. 
θα μπορούν να γίνονται και παραστάσεις σε ανοιχτά θέατρα 

Τα δρομολόγια των ΜΜΜ εξακολουθούν και γίνονται ελεύθερα με πληρότητα 100 
και πλέον τοις εκατό θυμίζοντας περισσότερο κοιτίδα κορωνοιου πάρα μέσο μαζικής 
μεταφοράς
Μια απλή βόλτα γύρω από καφέ κ γενικότερα  τραπεζοκαθισματα  κλπ δείχνουν 
συγχρωτισμό 6, 8 κ 10 ακόμα ατόμων…

Η Βαρβάκειος αγορά βουλιάζει από κόσμο κι ας μην αναφέρουμε τους κλειστούς 
χώρους των super markets, που από την αρχή παρέμεναν στο απυρόβλητο άλλα ειδικά τώρα
με την χρήση των κλιματιστικών, μέσο ανακύκλωσης  του αέρα κ διασποράς των ιών 
ασφυκτιούν από καταναλωτές.



Στον αντίποδα όλων αυτόν...βρίσκεται ένας υπαίθριος... ένας ανοικτός χώρος … 
πλήρως οξυγονωμένος, ΕΥΑΕΡΟΣ κι ΕΥΗΛΙΟΣ αυτός των Λαϊκών Αγορών για τον 
οποίο μοιάζει να μην πέρασε μια μέρα από την έξαρση της πανδημίας.

Οι εργαζόμενοι δουλεύουν στο 50% των δραστηριοποιούμενων...
 οι πάγκοι εργασίας ορίζονται στα τρία μέτρα κι οι διάδρομοι μεταξύ αυτών στα 5 μέτρα.. 
Άξιο απορίας δε είναι αν ο συνωστισμός των καταναλωτών δημιουργείται στα 3 μέτρα 
πάγκου εργασίας η στα 5 μέτρα διαδρόμων κ μάλλον θα ήταν καλύτερα αν τα μέτρα 
ήταν αντίστροφα..

Παρ΄ όλα αυτά..όταν όλος ο εργασιακός τομέας της χώρας, υπαίθριος και κλειστός 
απολαμβάνει τα  πλεονεκτήματα του προγράμματος "ελευθερία" αναρωτιόμαστε ποια είναι 
εκείνα τα κίνητρα που υπαγορεύουν τον περιορισμό εργασίας των Λαϊκών Αγορών..

Ποια είναι τα κίνητρα εκείνα που υπαγορεύουν ότι ένας ανοικτός υπαίθριος χώρος ο 
οποίος τηρεί όλα τα πρωτόκολλα από την αρχή της πανδημίας είναι περισσότερο 
"επικίνδυνος" από ένα λεωφορείο  χωρητικότητας 50 ατόμων στο οποίο στοιβάζονται 100..

Ποια είναι τα κίνητρα εκείνα που υπαγορεύουν ότι οι τα 5 μετρά "αποστάσεις" 
είναι απαραίτητα  σε ανοικτούς χώρους ενώ ο συνωστισμός σε καφέ, θέατρα, πλατείες. 
σινεμά κλπ... ορίζεται τεχνηέντως το πολύ στο 1 μετρό για καθίσματα θεαμάτων 
για παρέες των 6 κ 8 ατόμων..

Εάν λοιπόν συντρέχουν κάποιοι  δυσνόητοι και "σκοτεινοί" άλλοι λόγοι που 
περιορίζουν τις Λαϊκές Αγορές και οδηγούν καθημερινά στις ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ τόνους 
αγροτικών ελληνικών προϊόντων..χωρίς την ελάχιστη αποζημίωση και με τεράστια 
διαφυγόντα κέρδη, που ΦΤΩΧΟΠΟΙΟΥΝ έτσι ακόμα περισσότερο την ελληνική κοινωνία
και τις ελληνικές οικογένειες....τότε  θα πρέπει να βγουν στο φως..

Αν όμως  είναι άπλα μια παράλειψη όπως τόσες κ τόσες άλλες θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να
διορθωθεί  με γνώμονα την ΙΣΟΝΟΜΙΑ και την ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ όπως ορίζει κι επιβάλλει
το Σύνταγμα της χώρας μας και να επιστρέψουν όλοι οι βιοπαλαιστές των Λαϊκών Αγορών 
στην ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ της εργασίας τους…

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι των Λαϊκών Αγορών δια των θεσμικών 
εκπρόσωπων τους επιφυλάσσονται κάθε νομίμου δικαιώματος τους όπως θα συζητηθεί
σε έκτακτο Συμβούλιο το ερχόμενο Σάββατο.

Οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών

Μόσχος Παντελής
Μακρίδης Βασίλειος

Δερετζής Άγγελος
Αγραφιώτης Γεώργιος
Παπαδάκης Παντελής
Τσακανίκας Απόστολος

Κοντάρας Σταύρος
Λιακάκος Σταύρος

Οι Γεν. Γραμματείς των Ομοσπονδιών

Μπάκας Χρήστος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Μαραγκάκη Ελένη
Γερασιμόπουλος Γεώργιος
Φραγκιαδάκης Γεώργιος

Λιγούδης Βασίλειος
Λύρας Μάριος

Καστρίτη Ιωάννα
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