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Διάθεση τροφίμων χωρίς μεσάζοντες διοργανώνει στις 3 Φεβρουαρίου η Λαϊκή
Συνέλευση Πλατείας Ν. Σμύρνης.
Θα διατεθούν:
λάδι, όσπρια, φέτα, γραβιέρα, λουκάνικα, μέλι, πορτοκάλια, κρασί, αλεύρι.
Παραγγελίες θα πραγματοποιούνται έως τις 30/1 στο καφενείο των Ιμβρίων Ελ.
Βενιζέλου 80, στο καφενείο το Βυζάντιο Ελ. Βενιζέλου 47 και μέσω internet, στην
διεύθυνση http://www.plateians.tk.
Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Λαϊκής Συνέλευσης:...
«Φθηνά, πολλά και καλά
τρόφιμα, χωρίς μεσάζοντες, την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου από τις 9 πμ έως τις 3 μμ στον
παράδρομο της Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ Μυκάλης και Μαδύτου, απέναντι από τη στάση του
τραμ Μηδείας-Μυκάλης.
Ενάντια στις φοροεπιδρομές, τα χαράτσια, τις περικοπές μισθών και συντάξεων, τη μαζική
ανεργία και τη πολιτική των μεγάλων αλυσίδων τροφίμων για υψηλά κέρδη η Λαϊκή
Συνέλευση Πλατείας Νέας Σμύρνης προτείνει τη κοινωνική αλληλεγγύη από τα κάτω και
διοργανώνει τη διανομή φθηνών και ποιοτικών τροφίμων χωρίς μεσάζοντες.
Η κίνηση έχει σαν στόχο την πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής μας σε φθηνά και
ποιοτικά τρόφιμα, την στήριξη των ντόπιων μικροπαραγωγών, την κατάργηση των
μεσαζόντων και την ανάπτυξη ενός δικτύου αλληλεγγύης με την ενεργοποίηση και
συμμετοχή περισσότερων κατοίκων στη διαδικασία αυτή. Έχοντας την πολύ θετική περσινή
εμπειρία από τη διανομή λαδιού στην περιοχή μας η Λαϊκή Συνέλευση Νέας Σμύρνης
προχωρά τώρα στη διανομή των παρακάτω προϊόντων:
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ από Λεύκτρο Λακωνίας, τιμή λίτρου 3 ευρώ, σε συσκευασία
5 λίτρων.
ΦΑΚΕΣ από Ερυθρές, τιμή κιλού 1,5 ευρώ, σε συσκευασία των 2 Kg.
ΦΑΣΟΛΙΑ από Ερυθρές, τιμή κιλού 1,8 ευρώ, σε συσκευασία των 2Kg.
ΡΕΒΥΘΙΑ από Ερυθρές, τιμή κιλού 1,8 ευρώ, σε συσκευασία των 2 Kg.
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ Τρικάλων από χοιρινά με πράσο, τιμή κιλού 4,5 ευρώ, σε συσκευασία 1Kg.
ΓΡΑΒΙΕΡΑ από Μεγαλόπολη Αρκαδίας, τιμή κιλού 9 ευρώ.
ΦΕΤΑ από Μεγαλόπολη Αρκαδίας, τιμή κιλού 6 ευρώ, σε δοχεία των 2 και 4 Κg.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Άργους τ. Μέρλιν, τιμή κιλού 0,20 λεπτά , σε συσκευασία των 5 και 10 Kg.
ΚΡΑΣΙ από Ερυθρές, λευκό και κόκκινο, τιμή 2 ευρώ το 1,5 λίτρο
ΡΥΖΙ Ανθήλης Λαμίας, νυχάκι, γλασσέ, κίτρινο, καστανό τιμή κιλού 1 ευρώ ,σε συσκευασία
των 5 Kg.
ΑΛΕΥΡΙ από Σοφάδες Καρδίτσας, το Μαλακό για όλες τις χρήσεις προς 0,55 ευρώ το κιλό
σε συσκευασία των 10 Kg. Το Κίτρινο τύπου χωριάτικου προς 0,65 λεπτά το κιλό σε
συσκευασία των 10 Kg
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ΜΕΛΙ από το Κίσσαμο Χανίων, το θυμαρίσιο προς 8 ευρώ το κιλό, το θυμάρι-πεύκο προς 6,5
ευρω και το πευκόμελο προς 5,5 ευρώ, όλα σε συσκευασίες του 1 Kg.
Όλες οι παραπάνω τιμές είναι τελικές, ενώ η πληρωμή θα γίνει απευθείας στους
παραγωγούς την ημέρα της παράδοσης.
Παραγγελίες θα πραγματοποιούνται έως τις 30/1 στο καφενείο των Ιμβρίων Ελ. Βενιζέλου
80, στο καφενείο το Βυζάντιο Ελ. Βενιζέλου 47 και μέσω internet, στην διεύθυνση
http://www.plateians.tk. Όσοι δεν έχουν κάνει παραγγελίες θα αγοράσουν τρόφιμα στο προς
τέλος ή όταν δεν υπάρχουν ουρές...»
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