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Π αρουσία πλήθους κόσμου 
και τηρώντας απαρέγκλιτα 
όλα τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα για τον περιορισμό 

της περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού, βραβεύτηκαν εθελοντές 
και ενεργοί πολίτες για την ανιδιο-
τελή προσφορά τους στην πόλη και 
στους κατοίκους των Αγίων Αναρ-
γύρων – Καματερού.

Σε μια μεγάλη εκδήλωση ευαι-
σθητοποίησης που διοργανώθηκε 
από το Δήμο Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού την Κυριακή 5 Δεκεμ-
βρίου 2021 στις 11.00π.μ. στο Κέ-
ντρο Τέχνης και Πολιτισμού, πρώην 
Μαρία Έλενα (Αγίας Παρασκευής 
40), αναδείχτηκε η εθελοντική δρά-
ση ατόμων, ομάδων, φορέων, ενώ-
σεων, σωματείων και συλλόγων.

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλω-
ση είχαν οι εθελοντικές δράσεις 
των ανθρώπων των λαϊκών αγο-
ρών επαγγελματιών και παραγω-
γών πωλητών του Σωματείου της 
Γ΄ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών. 

Στο πρόσωπο του πάντα δραστή-
ριου προέδρου της Γ΄ Λαϊκής Αγο-
ράς Αθηνών και γενικού γραμματέα 
της ΠΟΣΠΛΑ Κωνσταντίνου Σφύρ-
λα τιμήθηκαν με έπαινο και τιμητι-
κή πλακέτα η αδιάκοπη εθελοντική 
προσφορά των λαϊκών αγορών.

Αυτή η προσφορά γίνεται προς το 
δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού προκειμένου να στηρί-
ζονται έμπρακτα περισσότερες από 
400 οικογένειες της πόλης. 

Την αναμνηστική πλακέτα παρέ-
δωσε ο δήμαρχος Αγίων Αναργύ-
ρων – Καματερού Σταύρος Τσίρ-
μπας παρουσία του αρμόδιου 
αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρε-
σιών Δημήτρη Βαβλαδέλη.

«Οι λαϊκές αγορές είναι ένας χώ-
ρος όπου όλοι έχουν τη δική τους 

ξεχωριστή θέση. Εμείς οι πω-
λητές των λαϊκών αγορών ήμα-
στε πίσω από τους πάγκους τους 
οποίους αξημέρωτα στήνουμε για 
να εξυπηρετήσουμε τους δικούς 
μας ανθρώπους, αυτούς, δηλα-
δή που μας εμπιστεύονται τη δια-
τροφή της οικογένειάς τους» είπε 

ο Κώστας Σφύρλας και συνέχισε: 
«Αλλά έχουμε μάθει να απλώνου-
με το χέρι μας όχι μόνον για να ει-
σπράξουμε το αντίτιμο για τα φρέ-
σκα προϊόντα που πουλάμε αλλά 
και για να προσφέρουμε σε όποιον 
το έχει ανάγκη» ενώ τόνισε ότι «Οι 
λαϊκές αγορές είναι το αποκούμπι 

των πλέον αδύναμων συμπολιτών 
μας. Όταν λοιπόν εκείνοι δεν μπο-
ρούν να έρθουν σε μας τότε με έναν 
ιδιαίτερο τρόπο μέσα από το σπου-
δαίο έργο που επιτελείτε εδώ στον 
δήμο Αγίων Αναργύρων-Καμα-
τερού τόσο ο δήμαρχος της πόλης 
Σταύρος Τσίρμπας όσο και ο αντι-
δήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσι-
ών Δημήτρης Βαβλαδέλης, έχουμε 
χρέος να πάμε εμείς σε αυτούς, επι-
στρέφοντας με τον τρόπο αυτό ένα 
μέρισμα σε μία εποχή που η κοινω-
νία και οι ανθρώπινες αξίες δοκι-
μάζονται. Εμείς λοιπόν οι άνθρωποι 
των λαϊκών αγορών έχουμε μάθει 
πριν από όλα να προσφέρουμε γιατί 
όταν δίνεις γεμίζει η καρδιά σου ει-
δικά σε όσους συμπολίτες μας αδυ-
νατούν να εξασφαλίσουν ακόμα και 
τα στοιχειώδη για μία αξιοπρεπή δι-
αβίωση». 

Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι 
στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Κα-
ματερού η Διεύθυνση Κοινωνικής 
Πολιτικής με επικεφαλής τον αντι-
δήμαρχο Δημήτρη Βαβλαδέλη εί-
ναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και τη λειτουργία δράσε-
ων και δομών κοινωνικής πολιτι-
κής, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο 
τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, 
παρέχοντας καθημερινά υπηρεσί-
ες υγείας, πρόνοιας και προστασί-
ας ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
αποσκοπώντας έτσι στην αναβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής των κατοί-
κων του Δήμου με εχεμύθεια, αξιο-
πρέπεια και σεβασμό.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
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 Ο Κώστας Σφύρλας έδωσε το στίγμα του κοινωνικού ρόλου των Λαϊκών Αγορών Επίκειται και συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δημήτρη Μουλιάτο, αφού ο νέος νόμος  
που διέπει πλέον τον κλάδο μας έχει προκαλέσει βαθειά ικανοποίηση στο Mέγαρο Μαξίμου

 «Προσφέρουμε σε όσους συμπολίτες μας 
έχουν ανάγκη βοήθειας»

«Η καινούργια χρονιά θα φέρει 
την αναγέννηση των Λαϊκών Αγορών»

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Γ’ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ OΙ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Το ΛΑΪΚΩΝ ΒΗΜΑ σε αυτή την εορταστική συλλεκτική έκδοση
κυκλοφορεί σε 150.000 φύλλα σε όλες τις Λαϊκές Αγορές της Αττικής

Η στενή σχέση του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη με τον πρόεδρο της 
ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μου-

λιάτο η οποία χρονολογείται εδώ 
και πολλά χρόνια τόσο σε προσωπι-
κό όσο και σε πολιτικό επίπεδο επι-
βεβαιώθηκε με τον πιο πανηγυρικό 
τρόπο από τη βαθιά ικανοποίηση του 
Μεγάρου Μαξίμου για την ψήφιση 
του νομοσχεδίου και για τον εκσυγ-
χρονισμό των Λαϊκών Αγορών. 

Η χρονική συγκυρία της ψήφι-
σης του νομοσχεδίου η οποία ήταν 
σε σχετικά μικρή χρονική απόσταση 
από την περίοδο των εορτών έδω-
σε τη δυνατότητα στον πρωθυπουρ-
γό και παρά το βαρύ πρόγραμμά του 
να εκφράσει προς τον πρόεδρο της 
ΠΟΣΠΛΑ εκτός από την ικανοποίη-
σή του για το νομοσχέδιο και τις ευ-
χές του για τα Χριστούγεννα και για 
τη νέα χρονιά.

Στο μεταξύ εκκρεμεί και η επί-
σκεψη του Δημήτρη Μουλιάτου 
στο πρωθυπουργικό γραφείο έτσι 
ώστε να προσδιοριστεί η περαιτέ-
ρω πορεία της διαδικασίας του εκ-
συγχρονισμού με την έκδοση των 
εφαρμοστικών υπουργικών απο-
φάσεων.

Στη συνάντηση αυτή θα λάβουν 
μέρος και οι συναρμόδιοι υπουργοί 
προεξάρχοντος βεβαίως του υπουρ-
γού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη. 

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης εδώ και πολλά 
χρόνια συζητούσε με τον Δημήτρη 
Μουλιάτο για τον τρόπο με τον οποίο 
θα προχωρούσε ο εκσυγχρονισμός 
των Λαϊκών Αγορών αφού αυτός 
ήταν ένας από τους στόχους της οι-
κονομικής αλλά και κοινωνικής πο-
λιτικής της Νέας Δημοκρατίας. 

Όταν το 2016 ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ανέλαβε την ηγεσία του κόμ-
ματος οι συζητήσεις αυτές άρχι-
σαν να λαμβάνουν συγκεκριμένη 
μορφή και έτσι ετέθησαν οι βάσεις 
πάνω στις οποίες με την ψήφιση του 
νέου νόμου οικοδομούνται οι Λαϊ-
κές Αγορές του αύριο.

Έτσι η φετινή περίοδος των εορ-
τών βρίσκει τις σχέσεις των δύο αν-
δρών σε άριστο επίπεδο και γι’ αυ-
τόν τον λόγο οι ολόθερμες ευχές του 
πρωθυπουργού προς τον Δημήτρη 

Μουλιάτο τόσο για την ευημερία 
του κλάδου όσο και για προσωπική 
υγεία και ευτυχία του προέδρου της 
ΠΟΣΠΛΑ αποτελούν ορόσημο για τη 
νέα εποχή που μαζί με το 2022 ανα-
τέλλει για τις Λαϊκές Αγορές, ύστερα 
από τους αγώνες της Ομοσπονδίας 
σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς την 
οποία αποχαιρετούμε. 

2

Γνωστό είναι σε όλους τους συναδέλφους, επαγγελματίες και παραγωγούς 
πωλητές το σταθερό και αδειάλειπτο ενδιαφέρον του σημερινού πρωθυπουργού 
για τον κλάδο μας, αφού από την εποχή που ήταν βουλευτής στην ενιαία  
Β' Αθηνών περιόδευε στις Λαϊκές Αγορές, συνομιλούσε μαζί μας, για να μπορεί 
να πιάνει, όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο ίδιος, τον σφυγμό της ελληνικής 
κοινωνίας, αφού έτσι μάθαινε από πρώτο χέρι τα προβλήματα  
που απασχολούν τον απλό Έλληνα καταναλωτή
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 Το 2022 θα είναι το έτος σταθμός στη σύγχρονη ιστορία των Λαϊκών Αγορών
 Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ, ΠΛΕΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΞΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ

Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Ομοσπονδίας για την πλήρη εφαρμογή του καινούργιου  Νόμου ώστε να προχωρήσει τάχιστα ο εκσυγχρονισμός σε όλα τα επίπεδα της δουλειάς μας

Σ τον απόηχο του πολύμηνου σκλη-
ρού αγώνα που έδωσε προκειμένου 
να προικοδοτήσει τον κλάδο με ένα 
νέο πρωτοποριακό θεσμικό πλαίσιο, 

ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιά-
τος, προετοιμάζεται για τη δεύτερη κρίσιμη 
φάση αυτού του αγώνα που θα σηματοδοτή-
σει μία νέα φωτεινή εποχή για τον κλάδο των 
λαϊκών αγορών. 

Με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα αλλά 
και πλήρη ενσυνείδηση των νέων προκλή-
σεων που βρίσκονται μπροστά του ο Δη-
μήτρης Μουλιάτος έχοντας αξιολογήσει το 
momentum των εξελίξεων συνοψίζει αυτούς 
τους νέους αγώνες σε μία φράση. «Το 2002 θα 
είναι έτος των Λαϊκών Αγορών».

Με λεπτομερή σχεδιασμό των νέων χρονο-
διαγραμμάτων ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ έχει 
θέσει ήδη τους επιμέρους στόχους σε αυτήν 
τη συγκεκριμένη πορεία στο τέλος της οποίας 
υπάρχει το νέο τοπίο μέσα στο οποίο θα λει-
τουργούν οι καινούριες λαϊκές αγορές. 

Σε μία ανάπαυλα των καθημερινών επα-
φών του με τα κυβερνητικά στελέχη ο Δημή-
τρης Μουλιάτος με τη συνέντευξη την οποία 
παραχώρησε στην εφημερίδα μας ενημε-
ρώνει τους συναδέλφους του αλλά και όλον 
τον κόσμο των λαϊκών αγορών για τους βρα-
χυπρόθεσμούς αλλά και τους μακροπρόθε-
σμους στόχους της ΠΟΣΠΛΑ.

●  Κύριε πρόεδρε ποια είναι τα επόμενα βή-
ματα στη διαδικασία εφαρμογής του νέου 
θεσμικού πλαισίου για τις λαϊκές αγορές;
Είναι η έκδοση των υπουργικών αποφάσε-

ων έτσι ώστε να λάβουν σάρκα και οστά όλα 
όσα ψηφίστηκαν στη Βουλή. Γι’ αυτό είμα-
στε σε καθημερινή επαφή τόσο με τις ηγεσί-
ες των συναρμόδιων υπουργείων όσο και με 
τους επιμέρους εκπροσώπους του κλάδου. 

●  Ποια είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνε-
τε από τις επαφές σας με τους επιμέρους 
εκπροσώπους του κλάδου;
Υπάρχει μία γενικότερη ανακούφιση για το 

αίσιο τέλος των αγώνων που ολοκληρώθη-
καν με τη ψήφιση του νομοσχεδίου. Το νομο-
σχέδιο αυτό είναι πλέον νόμος του κράτους. 

●  Τι σημαίνει αυτό για εσάς;
Όσο σκέπτομαι τις δυσκολίες τις οποίες 

αντιμετωπίσαμε και τον πόλεμο λάσπης τον 
οποίο δεχτήκαμε συνειδητοποιώ ότι αυτός ο 
νέος νόμος αποτελεί έναν άθλο όλων όσων 
αγωνιστήκαμε για να περάσει από τη Βουλή. 

●  Σας έχει αφήσει κάποια πικρία όλος αυτός 
ο πόλεμος λάσπης;
Το σύνθημα , πλέον, είναι ένα και μοναδι-

κό. Τα μαχαίρια τώρα μπαίνουν οριστικά στα 
θηκάρια. Είμαι έτοιμος για τη νέα εποχή στις 
λαϊκές αγορές στην οποία θα πρέπει να κυρι-

αρχήσει η πλήρης ενότητα όλου του κλάδου. 
Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για άλλες δι-
αμάχες και όσοι δεν το αντιλαμβάνονται θα δι-
αψευστούν τραγικά από τα ίδια τα γεγονότα. 
Θα επαληθευτεί δηλαδή ότι ακριβώς συνέβη 
και με τις απεργιακές κινητοποιήσεις τις οποί-
ες πομπωδώς εξήγγειλαν και στις οποίες τε-
λικώς δεν συμμετείχαν παρά ελάχιστοι αφού 
όπως ξέρετε καμία λαϊκή αγορά δεν έκλεισε.

●  Ποιο είναι ,λοιπόν , το κλίμα το οποίο επι-
κρατεί τώρα στον κόσμο των λαϊκών αγο-
ρών;
Έχω εντυπωσιαστεί από τα δεκάδες μηνύ-

ματα και τηλεφωνήματα τα οποία καθημερινά 
λαμβάνω κυριολεκτικά από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας. Και μάλιστα το πιο εντυπωσιακό εί-
ναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα μηνύματα 
προέρχονται από παραγωγούς.

●  Τι εννοείτε δηλαδή;
Ότι αυτοί οι συνάδελφοί μας οι οποίοι επί 

πολλά χρόνια ζούσαν σε ένα καθεστώς ομη-

ρίας εκβιασμού, εκμετάλλευσης και απειλών 
αντιλαμβάνονται τώρα ότι μπορούν να εργά-
ζονται πλέον μέσα σε συνθήκες ασφάλειας, 
ηρεμίας και διαφάνειας. Πολλοί μάλιστα μου 
λένε ότι νοιώθουν σαν να έχουν απελευθερω-
θεί από μία μακροχρόνια σκλαβιά. 

●  Μα γιατί αισθάνονταν έτσι αυτοί οι συνά-
δελφοί σας;
Γιατί αποτελούσαν έρμαια του κάθε παρά-

γοντα ή και παραγοντίσκου ο οποίος μπορού-
σε να εκμεταλλευτεί το θολό και ανασφαλές 
καθεστώς μέσα στο οποίο ήταν υποχρεωμέ-
νοι να εργάζονται. Αυτή η εργασία τους είχε 
μετατραπεί σε ένα μεροκάματο του τρόμου 
όχι εξαιτίας των συνθηκών της δουλειάς τους 
αλλά εξαιτίας της ψυχολογικής πίεσης και των 
εκβιασμών τους οποίους υφίσταντο. 

●  Ενώ τώρα τι θα γίνει με όλους αυτούς τους 
συναδέλφους σας στο λεκανοπέδιο της Ατ-
τικής; 
Θα μπορούν πλέον να μετατρέψουν τις υφι-

στάμενες άδειες των παραγωγών σε νέες 
σταθερές, αδιαμφισβήτητες και με πλήρη δι-
καιώματα άδειες επαγγελματιών ώστε να 
δουλεύουν κανονικότατα και να βγάζουν έντι-
μα το μεροκάματό τους. 

●  Πόσο αυτό έχει αλλάξει τη ψυχολογική κα-
τάστασή τους και πόσο θα τους βοηθήσει 
στη δουλειά τους;
Αφάνταστα! Γι’ αυτό άλλωστε επικοινωνούν 

μαζί μου καθημερινά έτσι ώστε μέσα από την 
ΠΟΣΠΛΑ να βοηθηθούν προκειμένου να προ-
χωρήσουν κανονικά με τις σχετικές διαδικα-
σίες για να τερματιστεί πλέον χωρίς άλλη τα-
λαιπωρία αυτή η επί σειρά ετών ομηρία τους. 

●  Πόσο αυτό θα αλλάξει το συνολικό τοπίο 
των λαϊκών αγορών;
Το νέο τοπίο των λαϊκών αγορών στο οποίο 

αναφερθήκατε αποτελεί μία πανευρωπαϊκή 
καινοτομία για να μην τη χαρακτηρίσω και 
παγκόσμια. Οι πρότυπες λαϊκές αγορές δεν 
πρόκειται να έχουν καμία σχέση με όλα όσα 

βιώσαμε μέχρι σήμερα. Τόσο ως προς την ορ-
γανωτική και λειτουργική δομή τους όσο και 
ως προς την αρχιτεκτονική του χώρου αλλά 
και της δικής μας παρουσίας σε αυτόν.

●  Πως εννοείτε αυτήν τη νέα λειτουργική και 
αρχιτεκτονική δομή;
Τα λειτουργικά αναφέρονται κυρίως στους 

κανόνες αντικειμενικότητας ως προς τις χω-
ροθετήσεις και ισότητας ευκαιριών για όλους 
όσους δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγο-
ρές. Είτε αυτοί είναι επαγγελματίες είτε αυ-
τοί είναι παραγωγοί. Μη ξεχνάτε ότι έχουμε 
μπροστά μας ένα δύσκολο στοίχημα.

●  Ποιο είναι αυτό το στοίχημα;
Μα το να ξαναφέρουμε πίσω στις λαϊκές 

αγορές όσοι για διάφορους λόγους απομα-
κρύνθηκαν από αυτές. Ο καταναλωτής πρέ-
πει να πιστέψει ότι αυτό το μεγάλο υπαίθριο 
πολυκατάστημα ανακαινισμένο και με νέο κα-
θεστώς λειτουργίας είναι στην απόλυτη διά-
θεσή του.,

●  Ποιος θα είναι ο ρόλος της ΠΟΣΠΛΑ από 
εδώ και εμπρός;
Οι ευθύνες μας τώρα είναι πολύ μεγαλύτερες 

και με αυτήν την αφορμή θέλω να απευθυνθώ 
ξανά σε όλους τους συναδέλφους τόσο στο διοι-
κητικό συμβούλιο όσο και εκτός αυτού. Δώσαμε 
έναν μεγάλο αγώνα κόντρα στις αρχικές αστο-
χίες του νομοσχεδίου αλλά και κόντρα στους 
υπονομευτές του κλάδο που με άκρατο λαϊκι-
σμό επέμεναν να μην αλλάξει τίποτα γιατί έτσι 
τους συνέφερε. Αλλά τώρα οι ευθύνες που πέ-
φτουν στους ώμους μας είναι πολύ βαρύτερες.

●  Γιατί το λέτε αυτό κύριε πρόεδρε;
Ακούστε, η Πολιτεία έκανε μέχρι τώρα το κα-

θήκον της. Ψήφισε το νέο θεσμικό πλαίσιο για 
τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και μάλι-
στα ενστερνίστηκε και συμπεριέλαβε σε αυτό 
τη συντριπτική πλειοψηφία των απόψεων και 
των παρεμβάσεων που κάναμε. Αλλά τώρα 
αυτός ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Δηλα-
δή να προχωρήσουμε στην υλοποίηση όλων 
όσων επιτάσσει.

●  Πόσο εύκολο θα είναι αυτό;
Θα είναι δύσκολο και πολύπλοκο αλλά για 

μια ακόμα φορά θα τα καταφέρουμε. Το ποτά-
μι δεν γυρίζει πίσω. Ας το καταλάβουν κάποιοι 
καλά.Οι υπουργικές εφαρμοστικές αποφάσεις 
θα εκδοθούνε και εμείς είμαστε σε διαρκεί 
εγρήγορση έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία 
παρέκκλιση από τη δύσκολη πορεία του εκ-
συγχρονισμού. Αυτό αποτελεί τον αδιαπραγ-
μάτευτο στόχο μας.

●  Ποια είναι τα συμπεράσματα που αντλείτε 
από τις επαφές που έχετε με τους αρμόδι-
ους υπουργούς;,
Σταθερή και αδιάλειπτη είναι η συνεργα-

σία μας με τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης 
Άδωνι Γεωργιάδη. Πρόσφατα επισκέφθηκα 
τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη με 
τον οποίο εγκαινιάσαμε μία νέα και τακτικό-
τατη συνεργασία έτσι ώστε να αμβλυνθούν οι 
όποιες διαφορές απόψεων ώστε το νέο κανο-
νιστικό πλαίσιο να τεθεί σε λειτουργία πάνω 
σε στέρεες βάσεις. 

●  Άρα λοιπόν η ΠΟΣΠΛΑ πρέπει να βρίσκεται 
και πάλι σε διαρκή συναγερμό…
Μα βέβαια. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η 

υπόθεση του εκσυγχρονισμού των λαϊκών 
αγορών είναι για εμένα έργο ζωής. Η αγάπη 
και η εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου με 
οπλίζει καθημερινά με αστείρευτη ψυχική δύ-
ναμη έτσι ώστε να συνεχίσω αυτό το έργο που 
έχω αναλάβει και από την οποία προσπάθεια 
δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω.

●  Πως βλέπετε λοιπόν τη νέα χρονιά του 
2022 που ανατέλλει;
Όπως πολύ σωστά είπατε μαζί με αυτήν τη 

νέα χρονιά ανατέλλει και μια νέα εποχή για 
τις λαϊκές αγορές και γι’ αυτό επαναλαμβά-
νω ότι το 2022 θα είναι η χρονιά των λαϊκών 
αγορών. Ετσι λοιπόν και οι ευχές που απευ-
θύνω προς όλους τους ανθρώπους των λαϊ-
κών αγορών για το 2022 είναι ευχές για υγεία, 
προκοπή αλλά πίστη προς αυτόν τον ιερό σκο-
πό που θέσαμε, δηλαδή για τον εκσυγχρονι-
σμό των λαϊκών αγορών. 
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«Οι πωλητές των Λαϊκών Αγορών είναι οι δικοί μου άνθρωποι»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΣΤΗ «ΛΑΪΚΩΝ ΒΗΜΑ» ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ

Τι λέει και για τη συνεργασία του με τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο ενώ περιγράφει και την καθημερινότητα με επαγγελματίες και παραγωγούς στην ιδιαίτερη εκλογική περιφέρειά του

«Ο ι λαϊκές αγορές δεν απευθύνο-
νται μόνον στα λαϊκά στρώματα 
της κοινωνίας, αλλά επεκτείνο-
νται πλέον και αγκαλιάζουν και 

καταναλωτές με υψηλότερη αγοραστική δύ-
ναμη. Γιατί έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση 
του κόσμου ως το μεγάλο υπαίθριο πολυκα-
τάστημα που απευθύνεται πλέον στο σύνολο 
του καταναλωτικού κοινού. 

Τώρα, μάλιστα, με το νέο νομοθετικό πλαί-
σιο που ψηφίστηκε στην Εθνική Αντιπρο-
σωπεία μπαίνουν και όλες οι απαραίτητες 
θεσμικές βάσεις ώστε οι λαϊκές αγορές να 
περάσουν σε μία νέα εποχή ευημερίας για 
τον κλάδο, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν τη δυ-
νατότητα να προσφέρουν τις μέγιστες δυνατές 
υπηρεσίες στο καταναλωτικό κοινό».

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης 
σε μια «εκ βαθέων» συνέντευξη στην εφημε-
ρίδα «Λαϊκών Βήμα» μιλάει για όλους και για 
όλα ενώ δεν παραλείπει να τονίσει και τη δική 
του προσωπική σχέση με τον κόσμο των λα-
ϊκών αγορών.

●  Εκλέγεστε σε μία περιφέρεια στην οποία 
ζουν και εργάζονται πολλοί επαγγελματίες 
και παραγωγοί πωλητές. Ποια είναι η σχέ-
ση σας με τους ανθρώπους αυτούς;
Οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου που 

περνάνε ατελείωτες ώρες στους πάγκους των 
λαϊκών αγορών και στα χωράφια τους ήταν αυ-
τοί που με στήριξαν στην όλη την μέχρι τώρα 
πολιτική διαδρομή μου. Τους είμαι ευγνώμων 
για την αγάπη και την εμπιστοσύνη τους. 

●  Πόσο νομίζετε ότι ο νέος νόμος για τις λα-
ϊκές αγορές θα μπορέσει να βελτιώσει τις 
συνθήκες της εργασίας και της ζωής τους; 
Ο νέος νόμος αποτελεί μία καινοτομία και 

μία κρίσιμη καμπή στην ιστορία των λαϊκών 
αγορών. Ειδικά για τους παραγωγούς δημι-
ουργεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να κατο-
χυρώσουν το επάγγελμά τους ενώ εξασφαλί-
ζει την εργασιακή σταθερότητα για τους ίδιους 
και για τις οικογένειες τους.

●  Ήσαστε καταξιωμένος νομικός. Ποσό εύ-
κολη νομίζετε ότι θα είναι η εφαρμογή αυ-
τού του νέου νομοθετικού πλαισίου; 
Ασφαλώς και χρειάζεται μία μεγάλη προ-

σπάθεια από όλους μας! Το υπουργείο Εσωτε-
ρικών θα συμβάλει στη δημιουργία όλων αυ-
τών των προϋποθέσεων. Είμαστε δίπλα στον 
κόσμο των λαϊκών αγορών. Είτε αυτοί είναι 
παραγωγοί είτε επαγγελματίες πωλητές. Με 
συνεχή διάλογο και διάθεση συνεργασίας θα 
ξεπεραστούν όλα τα ζητήματα που τυχόν προ-
κύψουν. 

●  Γιατί κατά την άποψή σας ήταν αναγκαία η 
αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου;
Οι παθογένειες στις λαϊκές αγορές ήταν δι-

απιστωμένες. Όπως επίσης και η αρνητική 

«κληρονομιά» που μας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ και 
στον τομέα αυτόν. Κάποιοι επιτέλους πρέπει 
να καταλάβουν ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα.

●  Τι σημαίνει αυτή η νέα σελίδα για τις λαϊ-
κές αγορές; 
Μα ότι επιτέλους μπαίνει μια τάξη. Τερματί-

ζεται το καθεστώς της ανομίας και της αυθαι-
ρεσίας. Και κυρίως μπαίνει επίσης ένα τέλος 
σε όλο αυτό το «παραγοντιλίκι» το οποίο, δυ-
στυχώς, αποτελούσε μία σταθερή παθογένεια 
στον χώρο των λαϊκών αγορών. 

●  Πως εξηγείτε τις έντονες αντιδράσεις της 
Αντιπολίτευσης στον νέο νόμο;
Μα γνωρίζετε ότι η Αντιπολίτευση ήταν αντί-

θετη απλά για να είναι! Μου έκανε εντύπω-
ση ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην 
Ολομέλεια της Βουλής, βουλευτές των κομ-
μάτων της Αντιπολίτευσης ήταν λάβροι για άρ-

θρα του νομοσχεδίου που δεν υπήρχαν. Ακό-
μα και μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου το 
οποίο είναι πιά νόμος του κράτους εξακολου-
θούν να κατακρίνουν διατάξεις που δεν υπάρ-
χουν σε αυτόν. 

●  Σε κάθε περίπτωση ,όμως , το μεταβατικό 
στάδιο θα είναι αρκετά δύσκολο.
Γι’ αυτό είμαστε εδώ για να εργαστούμε 

ώστε να εφαρμοστεί κατά τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο αυτό που ψηφίστηκε στη Βουλή. 
Θέλω μάλιστα να επισημάνω εδώ τη μεγάλη 
συμβολή της ΠΟΣΠΛΑ και του προέδρου της 
Δημήτρη Μουλιάτου σε αυτήν τη μεγάλη προ-
σπάθεια της Κυβέρνησης για να αλλάξουν τα 
κακώς κείμενα στις λαϊκές αγορές. 

●  Πόσο νομίζετε ότι βοήθησε η ΠΟΣΠΛΑ όχι 
μόνο στο να βελτιωθεί το νομοσχέδιο αλλά 
και στο να προχωρήσει ομαλά η όλη δια-

δικασία που οδήγησε στο νέο καταστατικό 
χάρτη των λαϊκών αγορών; 
Η ΠΟΣΠΛΑ και ο Δημήτρης Μουλιάτος επέ-

δειξαν μία εντυπωσιακή συνδικαλιστική υπευ-
θυνότητα αλλά και μία άρτια οργάνωση επιχει-
ρημάτων με τα οποία συνέβαλαν αποφασιστικά 
στην τελική διαμόρφωση του νέου νόμου. Νο-
μίζω ότι είναι πρότυπο σύγχρονου συνδικα-
λιστικού κινήματος απαλλαγμένου από μι-
κροκομματικές σκοπιμότητες αλλά και από 
συνδικαλιστικές πρακτικές άλλων εποχών. 

●  Πώς βλέπετε το ρόλο των συνδικαλιστικών 
εκπροσώπων του κλάδου στη νέα εποχή 
των λαϊκών αγορών;
Υπάρχει πλέον ένα κεκτημένο της ΠΟΣΠΛΑ. 

Ο αγώνας που έκανε , υπό συνθήκες πανδημίας 
για να αλλάξει επιτέλους η ζωή όσων εργάζονται 
στις λαϊκές αγορές αλλά και για να διαμορφω-
θεί μία καινούρια πραγματικότητα στους ίδιους 

τους καταναλωτές. Αυτό το σπουδαίο κεκτημένο 
θα αποτελέσει και το μονοπάτι το οποίο θα ακο-
λουθήσουμε έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην αί-
σια ολοκλήρωση όλης αυτής της προσπάθειας 
για την αναγέννηση του κλάδου. 

●  Πόσο συχνή είναι η συνεργασία σας με 
τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών 
σε όλη αυτήν την περίοδο τόσο μέχρι τη 
ψήφιση του νόμου όσο και στη μεταβατική 
περίοδο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του; 
Είχα και θα εξακολουθήσω να έχω στενή 

συνεργασία με τον Δημήτρη Μουλιάτο για-
τί είναι ο άνθρωπος που θεωρώ ότι γνωρί-
ζει καλύτερα από όλους τι συμβαίνει στις λαϊ-
κές αγορές. Αξιολογώ ως κορυφαία επιτυχία 
του την άμβλυνση των όποιων διαφορών για 
ορισμένα ζητήματα του κλάδου και την άριστη 
συνεργασία του με την πολύ μεγάλη πλειοψη-
φία των παραγωγών. 

●  Πώς βλέπετε τα νέα δεδομένα για τους πα-
ραγωγούς που δημιουργεί ο νέος νόμος;
Όπως σας είπα οι παραγωγοί είναι ένα κομ-

μάτι του ίδιου του εαυτού μου. Όχι μόνον πο-
λιτικά αλλά και προσωπικά μεγάλωσα μαζί 
τους, γνωρίζω από νεαρή ηλικία τι σημαίνει 
να είσαι ώρες ατέλειωτες στο χωράφι. Ξέρε-
τε δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό…

●  Τι εννοείτε κύριε υπουργέ;
Το χωράφι είναι σκληρό πράγμα. Ακόμα και 

στην ευλογημένη γη της Αττικής οι δυσκολίες 
για αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου είναι 
μεγάλες. Συχνά τα έκτακτα καιρικά φαινόμε-
να μπορεί να καταστρέψουν τους αγώνες και 
το μόχθο μιας ολόκληρης χρονιάς. 

●  Εσείς λοιπόν τι συμπεράσματα έχετε βγά-
λει από τη στενή επαφή που διαχρονικά 
έχετε με τους παραγωγούς της Αττικής;
Σας είπα. Αυτοί είναι οι άνθρωποί μου. Για 

τη βελτίωση της ζωής τους αγωνίστηκα όλα 
αυτά τα χρόνια της πολιτικής διαδρομής μου. 
Και θα συμπληρώσω κάτι ακόμα. Μία από τις 
πλέον δύσκολες αλλά ταυτόχρονα και γόνι-
μες περιόδους της πολιτικής μου ζωής μου 
υπήρξε η θητεία μου στο υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης.

●  Γιατί το λέτε αυτό;
Μα γιατί γνωρίζοντας τα διαχρονικά προ-

βλήματα των παραγωγών έπρεπε να βρω λύ-
σεις και να θεραπεύσω παθογένειες πολλών 
ετών. Βρισκόμουνα σε διαρκεί εγρήγορση και 
δεν σας κρύβω ότι είχα μεγάλο άγχος γιατί αι-
σθανόμουν το βάρος των ευθυνών μου απέ-
ναντι στους δικούς μου ανθρώπους που με 
στηρίζουν μία ολόκληρη ζωή. 

●  Ποια είναι τώρα η αίσθηση που έχετε γι’ 
αυτήν τη θητεία σας στο υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης;

Τόσο εγώ όσο και οι στενοί συνεργάτες μου 
υπερβάλαμε εαυτούς και νομίζω ότι σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσα σε συν-
θήκες πανδημίας πετύχαμε να δώσουμε λύ-
σεις σε διαχρονικά προβλήματα τα οποία τα-
λάνιζαν για δεκαετίες ολόκληρες τον αγροτικό 
κόσμο της χώρας. Η κούραση και η ένταση για 
να μην πω το καθημερινό άγχος ήταν μεγάλες. 
Αλλά έχω τη συνείδησή μου ήσυχή ότι κάνα-
με ότι ήταν δυνατόν. 

●  Τώρα πως βλέπετε τα πράγματα στο νέο 
πόστο σας στο υπουργείο Εσωτερικών;
Ακούστε. Τα πράγματα είναι δύσκολα για-

τί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και 
της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που καλεί-
ται και πάλι «να βγάλει τα κάστανα από τη φω-
τιά». Ευρισκόμενοι απέναντι όχι μόνον στην 
πανδημία αλλά και στον λαϊκισμό της Αντιπο-
λίτευσης. 

●  Ως υπουργός Εσωτερικών έχετε την ευθύ-
νη και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πώς 
βλέπετε τη συνεργασία της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης με τις λαϊκές αγορές;
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνδράμει στην 

ομαλή λειτουργεία των λαϊκών αγορών. Η 
συνεργασία πρέπει να είναι καθημερινή, στε-
νή και σε καλό κλίμα προκειμένου να εξυ-
πηρετείται το καταναλωτικό κοινό. Εμείς ως 
υπουργείο είμαστε πάντοτε έτοιμοι να συμ-

βάλουμε στην βελτιστοποίηση της λειτουργί-
ας των λαϊκών αγορών μέσα στα όρια των δή-
μων όλης της χώρας. Αλλά από όσο γνωρίζω 
και η ίδια η ΠΟΣΠΛΑ με τον πρόεδρό της Δη-
μήτρη Μουλιάτο είναι σε επίσης στενή συνερ-
γασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αφού αυ-
τοί οι δύο φορείς είναι που εξασφαλίζουν την 
άνετη πρόσβαση του καταναλωτικού κοινού 
στις λαϊκές αγορές. 

●  Πώς βλέπετε την πορεία της Κυβέρνησης 
της οποίας είστε μέλος από εδώ κι εμπρός;
Ο Ελληνικός λαός έχει αντιληφθεί πλέον ότι 

η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη οδηγεί τη χώρα σε μία νέα 
εποχή. Αυτή η πορεία συνεχίζεται απαρέγκλι-
τα έστω κι αν χρειάζεται να περνάει μέσα από 
τις συμπληγάδες της πανδημίας. Ο κόσμος το 
έχει αντιληφθεί και γι’ αυτό περιβάλει με εμπι-
στοσύνη τόσο τον πρωθυπουργό όσο κι εμάς 
που συμβάλλουμε με τις προσπάθειές μας 
στην πρόοδο του κυβερνητικού έργου. 

●  Εσείς ο ίδιος πόσο συχνά πηγαίνετε στις 
λαϊκές αγορές;
Εγώ είναι φανατικός επισκέπτης των λαϊ-

κών αγορών αλλά και καταναλωτής των προ-
ϊόντων τους. Γιατί πρέπει να σας εκμυστηρευ-
τώ ότι είμαι πεπεισμένος εδώ και καιρό ότι 
στις λαϊκές αγορές βρίσκονται τα καλύτερα και 
τα φθηνότερα προϊόντα.

●  Ναι αλλά τώρα ως υπουργός δεν θα έχετε 
τον ανάλογο χρόνο.
Η αλήθεια είναι πως όχι. Παρόλα αυτά φρο-

ντίζω να μην χάνω την επαφή μου με τους αν-
θρώπους των λαϊκών αγορών της περιοχής 
μου. Αλλωστε πρέπει να ξέρετε ότι ο πολιτικός 
για να πιάσει τον σφυγμό της κοινωνίας είναι 
απαραίτητο να επισκέπτεται τις λαϊκές αγορές. 
Γιατί εκεί λέγονται και ακούγονται οι μεγάλες 
αλήθειες. Αλλά πρέπει να σας εξομολογηθώ 
επίσης ότι η οικογένεια μου, δηλαδή το δικό 
μου σπιτικό νοικοκυριό παραμένουμε πιστοί 
στα ψώνια μας από τις λαϊκές αγορές. 

●  Τελικά όλη αυτή η ενασχόλησης σας με 
τον κλάδο σε τι συμπεράσματα σας οδή-
γησε για τον κόσμο των λαϊκών αγορών;
Μου δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσω από 

πρώτο χέρι τον αγώνα που κάνουν αυτοί οι 
άνθρωποι τόσο για τη βελτίωση της δουλειάς 
και του μεροκάματού τους όσο και για τους 
πελάτες τους δηλαδή για τους απλούς Έλ-
ληνες καταναλωτές. Ο Δημήτρης Μουλιάτος 
ήταν αυτός που με τον εμπεριστατωμένο συν-
δικαλιστικό λόγο του με έκανε κοινωνό όλων 
των ζητημάτων τα οποία αφορούν στις λαϊ-
κές αγορές. Με έφερε πιο κοντά στον σφυγμό 
των λαϊκών αγορών, δηλαδή στον σφυγμό της 
ίδιας της ελληνικής κοινωνίας. Είναι πλέον για 
εμένα όχι απλώς ένας πολύτιμος συνεργάτης 
αλλά και ένας πιστός φίλος. 
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«Οι καινούριες Λαϊκές Αγορές αποτελούν οικολογικό  
και καταναλωτικό πρότυπο για τη νέα γενιά»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ

Συζήτηση για ακόμη πιο στενή συνεργασία με τον Δημήτρη Μουλιάτο στη δωρεάν χορήγηση φρέσκων προϊόντων για τα σχολικά γεύματα των μαθητών

«Οι λαϊκές αγορές με τον νέο νόμο 
έχουν πια όλες τις προϋποθέσεις 
ώστε να αποτελέσουν το ιδανικό 
πρότυπο καταναλωτή για τα παι-

διά και για τους εφήβους. Στην ουσία αποτε-
λούν ακριβώς το σχολικό παράδειγμα για τον 
νέο κόσμο όχι μόνον της κατανάλωσης αλλά 
και των διατροφικών αξιών που θέλουμε να 
επικρατήσουν στην ελληνική κοινωνία. 

Μιλάμε δηλαδή για την βιώσιμη ανάπτυξη, 
την αειφορία και τα διατροφικά δεδομένα τα 
οποία εξασφαλίζουν το πολυτιμότερο αγαθό 
για έναν νέο άνθρωπο. Την υγεία του! 

Αυτό το διαπιστώνουμε τώρα με τον πλέον 
άμεσο αλλά ενίοτε και τραγικό τρόπο στις συν-
θήκες πανδημίας τις οποίες βιώνει όχι μόνον 
η χώρα μας αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης. 
Αλλά όταν με τη βοήθεια των εμβολίων ξε-
περαστεί αυτή η πρωτοφανής κρίση θα μας 
έχουν μείνει ως παρακαταθήκη κάποιες αρ-
χές οι οποίες και θα καθορίσουν την περαιτέ-
ρω πορεία της νέας γενιάς. 

Ανάμεσα σε αυτές τις νέες αρχές είναι και 
οι διατροφικές αξίες που συνυπάρχουν με τα 
φρέσκα και αγνά προϊόντα της ελληνικής γης 
που αφθονούν στις λαϊκές αγορές.

Και εδώ πρέπει να σας ομολογήσω ότι δεν 
σας μιλάω μόνον ως υπουργός Παιδείας αλλά 
κι ως μητέρα που μεγαλώνει δύο παιδιά. Για 
τον λόγο αυτό είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε 
ζητήματα σωστής διατροφής και σωστή δια-
τροφή σημαίνει αγνά προϊόντα. Ακριβώς σαν 
αυτά που αφθονούν στις λαϊκές αγορές της Ατ-
τικής αλλά και όλης της Ελλάδας».

Με αυτά τα λόγια άνοιξε τη συζήτησή μας 
η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε μία 
συνέντευξη στην εφημερίδα μας στην οποία 
ανοίγει κυριολεκτικά της καρδιά της!

●  Πόσο δύσκολος ήταν ο αγώνας σας σε όλη 
αυτή τη διάρκεια της πανδημίας ώστε να 
μείνουν ανοιχτά τα σχολεία; 
Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ειδικά στα πρώ-

τα κύματα του κορωνοϊού. Γι’ αυτό και ανα-
γκαστήκαμε να κλείσουμε τα σχολεία όταν οι 
συνθήκες ήταν τέτοιες που δεν μπορούσε να 
γίνει διαφορετικά. Δεν καταφέραμε δηλαδή 
αυτό που κατάφεραν στο 100% οι λαϊκές αγο-
ρές. Να μείνουν ανοιχτές σε όλη τη διάρκεια 
της πανδημίας τηρώντας αυστηρά όλα τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα. 

●  Είναι αλήθεια βέβαια ότι οι συνθήκες στα 
σχολεία είναι και κάπως διαφορετικές…
Ασφαλώς! Γιατί εμείς ήμαστε υποχρεωμέ-

νοι να προσαρμοστούμε στις συνθήκες διαχεί-
ρισης της πανδημίας μέσα στη μαθητική κοι-
νότητα. Δηλαδή μέσα σε μικρά παιδιά και σε 
εφήβους. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι δεν 
ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. 

●  Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που 
αντιμετωπίσατε;
Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν οι πρώτες 

ημέρες επαναλειτουργίας των σχολείων όταν 
σε πλήρη συνεργασία με την επιστημονική 
κοινότητα πήραμε αυτήν τη δύσκολη και τολ-
μηρή απόφαση. Τα καταφέραμε χάρη στη με-
γάλη υπευθυνότητα που επέδειξε το σύνολο 
της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

●  Βεβαίως υπήρξε και η τηλεκπαίδευση. 
Φαντάζομαι ότι και εκεί θα αντιμετωπίσα-
τε ανάλογες δυσκολίες.
Οπωσδήποτε! Γιατί έπρεπε να αλλάξει μέσα 

σε ελάχιστο χρονικό διάστημα όλο το πλαίσιο 
αλλά και όλη η φιλοσοφία του τρόπου διδα-
σκαλίας ο οποίος υπάρχει στη χώρα μας από 
τότε που λειτουργούν τα σχολεία. Στην ουσία 
ήταν μία τεχνολογική επανάσταση που συ-
νετελέσθη μέσα σε λίγες ημέρες. Δουλέψα-
με πολύ, ξενυχτήσαμε, μας έφαγε η αγωνία 
αλλά τελικώς τα καταφέραμε.

●  Παρακολουθήσατε τη συζήτηση η οποία 
διεξήχθη στο Κοινοβούλιο κατά τη ψήφι-
ση του νέου νόμου για τις λαϊκές αγορές. 
Ποια συμπεράσματα βγάλατε;
Αν και το ζήτημα δεν σχετίζεται με τις αρ-

μοδιότητες του υπουργείου Παιδείας πρέπει 
να σας πως ότι παρακολούθησα με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον αυτήν τη συζήτηση. Επειδή όπως 
σας προανέφερα και ως μητέρα αλλά και ως 
υπεύθυνη για τη διατροφή της οικογένειάς 
μου έχω άμεση σχέση με τις λαϊκές αγορές. 

●  Δηλαδή τι ακριβώς εννοείτε;
Μα το ότι είμαι φανατική καταναλώτρια των 

προϊόντων που διατίθενται στις λαϊκές αγο-
ρές. Εδώ και πολλά χρόνια η οικογένειά μου 
ψωνίζει ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων τα 
οποία καταναλώνουμε από τη λαϊκή αγορά της 
περιοχής όπου διαμένω. 

●  Άρα είχατε ένα άμεσο και προσωπικό ενδι-
αφέρον για το νέο νόμο ο οποίος θα διέπει 
πλέον τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
Ακριβώς! Γι’ αυτό άλλωστε παρακολού-

θησα όλη τη συζήτηση στη Βουλή για τον νέο 
νόμο των λαϊκών αγορών. Και μπορώ να σας 

διαβεβαιώσω ότι με την εφαρμογή του ξεκι-
νάει μια νέα εποχή γι’ αυτόν τον ιστορικό θε-
σμό οποίος λειτουργεί στη χώρα μας εδώ και 
σχεδόν 100 χρόνια.

●  Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες 
καινοτομίες του νέου νόμου; 
Θα μου επιτρέψετε να σας μιλήσω περισσό-

τερο ως καταναλώτρια και λιγότερο ως υπουρ-
γός. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για εμένα να 
επισκέπτομαι μία λαϊκή αγορά στην οποία όχι 
μόνον θα υπάρχει ευταξία αλλά και θα λειτουρ-
γεί με κανόνες και το κυριότερο με μία νέα αρ-
χιτεκτονική στη διαμόρφωση των πάγκων και 
ποιοτική αναβάθμιση των σχετικών υποδο-
μών. Και για να σας το πω απλούστερα και επι-
γραμματικά: Θα είναι η λαϊκή αγορά που αποτε-
λεί το όραμα του Δημήτρη Μουλιάτου.

●  Τι ακριβώς εννοείτε κυρία υπουργέ;
Με τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ μας συνδέει 

μία σχέση που δεν πηγάζει μόνον από τον θε-
σμικό ρόλο που καθένας μας διατηρεί. Αλλά 
πρόκειται και για μία σχέση προσωπικής φι-
λίας και αμοιβαίας εκτίμησης. Γι’ αυτόν ακρι-
βώς το λόγο πιστεύω σε αυτό το όραμα του 
Δημήτρη Μουλιάτου ο οποίος θέλει να προ-
σφέρει μία νέα λαϊκή αγορά όχι μόνον στους 
συνεχιστές του επαγγέλματός του αλλά και σε 
όλους τους έλληνες καταναλωτές. 

●  Πόσο εύκολα πιστεύετε ότι αυτό όραμα 
μπορεί να πάρει σάρκα και οστά;
Ο Δημήτρης Μουλιάτος έδωσε έναν πολύ 

δύσκολο συνδικαλιστικό αγώνα και για να 
βελτιωθεί το νομοσχέδιο το οποίο έγινε τελι-
κώς νόμος του κράτους αλλά και για να πεί-

σει τους συναδέλφους του να συνστρατευτούν 
σε αυτόν τον αγώνα για τις λαϊκές του αύριο. 
Και επειδή αυτό το αύριο γίνεται πλέον σήμε-
ρα γι’ αυτό και θεωρώ ότι το όραμα του Δημή-
τρη Μουλιάτου πολύ σύντομα θα το απολαύ-
σει και το σύνολο του καταναλωτικού κοινού 
που επισκέπτεται τις λαϊκές αγορές. 

●  Πόσο διευρυμένο πιστεύετε ότι είναι αυτό 
το καταναλωτικό κοινό των λαϊκών αγορών;
Λόγω των καθηκόντων μου ως υπουργού 

Παιδείας είμαι σε άμεση επαφή όχι μόνον με 
την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και με τους 
γονείς των μαθητών. Αυτή η επαφή με τους 
γονείς, δηλαδή με τις ελληνικές οικογένειες, 
αποτελεί για εμένα μία πολύτιμη παρακατα-
θήκη γιατί με κάνει κοινωνό του σφυγμού της 
ελληνικής κοινωνίας. 

●  Ποιος λοιπόν κατά την άποψή σας είναι αυ-
τός ο σφυγμός;
Και οι δύο γονείς αλλά κυρίως οι μητέρες 

διακατέχονται από δύο μεγάλες αγωνίες για τα 
παιδιά τους. Τις αγωνίες για την εκπαίδευσή 
τους αλλά και για την υγεία τους. Και η υγεία 
των παιδιών συνδέεται άμεσα με τη σωστή δι-
ατροφή τους. 

●  Πόσο αυτή σωστή διατροφή συνδέεται με 
τις λαϊκές αγορές; 
Άμεσα! Σε μία εποχή που τα παιδιά δέχονται 

κατακλυσμιαίες αρνητικές επιρροές στο φα-
γητό τους, τα φρέσκα και αγνά προϊόντα που 
διατίθενται από τις λαϊκές αγορές είναι το με-
γάλο αντίδοτο. Είναι σαν το εμβόλιο που προ-
στατεύει τα παιδιά από την κακή, αρά την επι-
κίνδυνη διατροφής. Αλλά υπάρχει και μία 
άλλη διάσταση σε αυτό το θέμα.

●  Ποια είναι αυτή;
Θα σας πω αμέσως! Ο πλανήτης σήμερα, δη-

λαδή όλη οι άνθρωποι που ζούμε σε αυτήν τη 
γη , αντιμετωπίζουμε , επίσης, δύο απειλές. Την 
πανδημία και την κλιματική αλλαγή. Γι’ αυτό η 
προστασία του περιβάλλοντος είναι κορυφαία 
εκπαιδευτική αξία. Αυτό που συμβολίζουν τα 
φρέσκα προϊόντα της ελληνικής γης , δηλα-
δή του οικοσυστήματος της πατρίδας μας , τα 
οποία διατίθενται στις λαϊκές αγορές.

●  Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι σή-
μερα να ενσταλάξουμε στα παιδιά μας αυ-
τές τις αξίες της επαφής με τη φύση και 
την κατανάλωση των πιο αγνών προϊό-
ντων της;
Δίνουμε έναν αγώνα για να τον πετύχουμε 

μέσα στις σχολικές αίθουσες. Επειδή όμως τα 
παιδιά σήμερα έχουν πολλαπλές προσλαμβά-
νουσες θεωρώ ότι οι νέες λαϊκές αγορές που 
θεσμοθετεί ο νέος νόμος αποτελούν, εκτός 
όλων άλλων και μια εκπαιδευτική τομή στην 
αγωγή των μικρότερων παιδιών.

●  Τι ακριβώς εννοείτε κυρία υπουργέ;
Αυτό το οποίο επανειλημμένως έχω συζη-

τήσει με τον Δημήτρη Μουλιάτο στην τακτική 
επικοινωνία την οποία πλέον έχουμε καθιε-
ρώσει. Ότι δηλαδή οι λαϊκές αγορές τις οποί-
ες σχεδιάζει η ΠΟΣΠΛΑ πάνω στον καμβά του 
νέου νόμου θα αποτελούν και ένα εκπαιδευ-
τικό πολύ – εργαστήριο για τους μαθητές ει-
δικά του δημοτικού. 

●  Πως μπορεί να επιτευχθεί αυτό;

Η ΠΟΣΠΛΑ διαθέτει μία ολιστική τεχνογνω-
σία στην οργάνωση εκδηλώσεων μέσα στους 
χώρους των λαϊκών αγορών. Είτε αυτές εί-
ναι πολιτιστικού ή φιλανθρωπικού χαρακτή-
ρα είτε αμιγώς υγειονομικού όπως η δωρεάν 
διενέργεια rapid test. 

●  Αυτή η τεχνογνωσία όπως την περιγράψα-
τε πως μπορεί να προσαρμοστεί στις εκ-
παιδευτικές απαιτήσεις που προαναφέ-
ρατε;
Θα σας εξηγήσω! Η εκπαιδευτική κοινότη-

τα δηλαδή τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης σε συνεργασία με την ΠΟΣΠΛΑ θα 
μπορούσαν να οργανώσουν εκπαιδευτικά σε-
μινάρια για θέματα προστασίας του περιβάλ-
λοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και υγιεινής δια-
τροφής μέσα σε κατάλληλα διαμορφωμένους 
χώρους στις λαϊκές αγορές. Γιατί εκεί ακρι-
βώς τα παιδιά θα είναι σε άμεση επαφή με 
τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουν στο οικογε-
νειακό τραπέζι κατευθείαν από την ελληνική 
φύση. Γι’ αυτό σας είπα ότι οι νέες λαϊκές αγο-
ρές, όπως τις οραματίστηκε ο Δημήτρης Μου-
λιάτος θα παίξουν έναν ευρύτερο και πολλα-
πλό ρόλο μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δεν 
θα αφορούν μόνο στην οικονομία, δεν θα αφο-
ρούν μόνο στο εμπόριο και στην οικογενειακή 
κατανάλωση αλλά και στην ίδια την εκπαίδευ-
ση της νέας γενιάς. 

●  Αναφερθήκατε στην παρουσία της εκπαι-
δευτικής κοινότητας, διδασκόντων και μα-
θητών στις λαϊκές αγορές. Ισχύει όμως και 
το αντίστροφο… 
Μα βεβαίως! Και το λέω αυτό επειδή βρήκα 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή 
μία ακόμα ιδέα την οποία έθεσε στο τραπέ-
ζι του δημιουργικού διαλόγου μας ο Δημή-
τρης Μουλιάτος. Δηλαδή την προσφορά από 
την ΠΟΣΠΛΑ αγνών προϊόντων της ελληνι-
κής φύσης και γης σε παιδιά τα οποία σιτίζο-
νται από ανάλογα προγράμματα του υπουργεί-
ου Παιδείας. Είναι κι αυτό μία ακόμα απόδειξη 
του κοινωνικού αλλά και ανθρωπιστικού ρό-
λου τον οποίο έχει επωμιστεί η ΠΟΣΠΛΑ. 

●  Ποια είναι τα συμπεράσματά σας λοιπόν 
γι’ αυτόν τον κοινωνικό και ανθρωπιστικό 
ρόλο της Ομοσπονδίας;
Έχω εντυπωσιαστεί πρώτα από όλα από 

την ευαισθησία των ανθρώπων λαϊκών 
αγορών αλλά και από την άρτια οργανωτι-
κή δομή με την οποία λειτουργούν σε αυτόν 
το πρωτοποριακό κοινωνικό ρόλο τους. Ευ-
ρισκόμενοι καθημερινά σε άμεση επαφή με 
τον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας έχουν 
αναπτύξει ένα οξυμένο αισθητήριο αλληλεγ-
γύης που συνδυασμένο με τις πρακτικές λύ-
σεις που βρίσκουν συνιστά μία πολύτιμη κοι-
νωνική παρέμβαση.
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«Μαζί θα πορευτούμε και το 2022 προς όφε-
λος όλων των απλών Ελλήνων καταναλωτών 
που ψωνίζουν από τις λαϊκές αγορές. Σας εύχο-
μαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε 
επωμιστεί».

Με αυτά τα λόγια ο Σταύρος Μελάς αγκαλιά-
ζει όλους τους ανθρώπους των Λαϊκών Αγορών 
με τους οποίους συνεργάστηκε αρμόνικα σε όλη 
τη διάρκεια της δύσκολης χρονιάς του 2021 ενώ 
εξαιρετικές προϋποθέσεις συνεργασίας προοιω-
νίζονται και για το 2022.

Και συνεχίζει ο Σταύρος Μελάς: 
«Γνωρίζω τις Λαϊκές Αγορές από μικρό παιδί 

και έχω οικοδομήσει με τους ανθρώπους τους 
στέρεες βάσεις φίλιας, αγάπης και εμπιστοσύνης. 
Έτσι κάθε χρονιά στην περίοδο των εορτών χαί-

ρομαι να βρίσκομαι μαζί τους και να ανταλλάσ-
σουμε ευχές μέσα σε μια ζεστή και ανθρώπινη 
ατμόσφαιρα.

Φέτος όμως τα πράγματα είναι ακόμα καλύτε-
ρα αφού ύστερα από προσπάθειες πολλών μη-
νών και σε στενή συνεργασία με την ΠΟΣΠΛΑ και 
τον Δημήτρη Μουλιάτο πετύχαμε να δημιουργή-
σουμε ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο που εκ-
συγχρονίζει τις Λαϊκές Αγορές προς όφελος τόσο 
των ανθρώπων τους όσων και των καταναλωτών. 

Η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να ανταπο-
κριθεί στις νέες προκλήσεις αφού με την ολοκλή-
ρωση όλων των απαραίτητων ενεργειών αλλά και 
με την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων θα είμα-
στε έτοιμοι έτσι ώστε το 2022 να είναι πραγματικά 
μία χρονιά αναγέννησης του κλάδου». 

«Καλή δύναμη υγεία και προκο-
πή για όλους τους ανθρώπους των 
Λαϊκών Αγορών οι οποίοι στην δι-
άρκεια αυτής της χρονιάς απέδει-
ξαν πόσο υπεύθυνοι, συνεπείς 
αλλά και βαθύτατα ανθρωπιστές 
είναι με το σημαντικό κοινωνικό 
έργο που παρήγαγαν».

Με αυτόν τον επιγραμματικό 
τρόπο ο διευθυντής Λαϊκών Αγο-
ρών της Περιφέρειας Αττικής Χά-
ρης Πασβαντίδης αποστείλει τις 
ευχές του προς όλους τους αν-
θρώπους των Λαϊκών Αγορών, 

ενώ δεν παραλείπει να τονίσει και 
τον σημαντικό ρόλο του Δημήτρη 
Μουλιάτου σε όσα πέτυχε ο κλά-
δος με τη ψήφιση του νέου νόμου.

«Χάρης τις προσπάθειες της ΠΟΣ-
ΠΛΑ πετύχαμε το μεγαλύτερο μέ-
ρος όσων διεκδικούσαμε για τις με-
γάλες αλλαγές που θα συντελεστούν 
μέσα στο 2022 στις Λαϊκές Αγορές. 
Παρόλα αυτά οι αγώνες πρέπει να 
συνεχιστούν αφού η δημιουργία του 
νομικού προσώπου θα ολοκληρώ-
σει τον κύκλο των προϋποθέσεων 
και των προδιαγραφών για τον εκ-

συγχρονισμό του κλάδου αφού θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
την πλήρη λειτουργικότητα του νο-
μοθετικού πλαισίου». 

Ο Χάρης Πασβαντίδης δεν πα-
ραλείπει να επισημάνει και όλα 
όσα τον συνέδεσαν τη χρονιά που 
φεύγει με τους ανθρώπους των 
Λαϊκών Αγορών αφού βρέθηκε 
στον πυρήνα των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών δράσεων που ορ-
γάνωσε η ΠΟΣΠΛΑ.

«Ο Δημήτρης Μουλιάτος και οι 
συνεργάτες του απέδειξαν για μία 

ακόμα φορά την βαθύτατη κοινω-
νική συνείδηση την οποία έχουν 
αλλά και τον ανθρωπισμό τους 
γιατί πάντα με διακριτικότητα προ-
σέφεραν τα μέγιστα στην ελληνική 
κοινωνία».

«Γι’ αυτό τον λόγο» συνεχίζει 
ο Χάρης Πασβαντίδης «οι φετι-
νές γιορτές βρίσκουν στα πρόσω-
πα των ανθρώπων της ΠΟΣΠΛΑ 
τους καλύτερους εκπροσώπους 
της αλληλεγγύης και του ανθρω-
πισμού που τόσο έχει ανάγκη η 
κοινωνία μας».

«Υγεία και δύναμη για όλους τους ανθρώπους των Λαϊκών Αγορών»
«Υγεία, ευημερία και συνέχιση του ανθρωπιστικού έργου σας» 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ

Ο ΧΑΡΗΣ ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

 Οι ολόθερμες ευχές του προοιωνίζουν άριστη συνεργασία και το 2022

 Η γόνιμη συνεργασία και των δύο πλευρών θα συνεχιστεί και το 2022

«Εύχομαι το 2022 να αποτελέσει χρονιά 
ορόσημο η οποία θα φέρει την αναγέννη-
ση του κλάδου των Λαϊκών Αγορών και την 
προκοπή όλων όσων μοχθούν καθημερινά σε 
αυτές. Υγεία και ευτυχία σε όλα τα μέλη της 
ΠΟΣΠΛΑ και καλή δύναμη στον πρόεδρο της 
και στενό φίλο μου Δημήτρη Μουλιάτο για να 
συνεχίσει τους αγώνες που δίνει για το κοι-
νό καλό όλων των ανθρώπων των Λαϊκών 
Αγορών».

Με αυτά τα θερμά λόγια ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης 
απευθύνεται μέσω της εφημερίδας μας προς 
όλους τους ανθρώπους των Λαϊκών Αγορών, 
επαγγελματίες και παραγωγούς πωλητές για 
τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου 
Έτους.

Η χρονιά που κλείνει αποτέλεσε ένα κρίσι-
μο σταυροδρόμι στη σχέση του Άδωνι Γεωρ-
γιάδη με όλους τους ανθρώπους των Λαϊκών 
Αγορών.

Οι συζητήσεις και οι επαφές πολλών μηνών 
κατά τη διάρκεια κατάρτισης του νομοσχεδίου 
έδωσαν τη δυνατότητα στον Άδωνι Γεωργιάδη 
να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο των Λαϊκών 
Αγορών και να συνδεθεί με βαθιά προσωπι-
κή φιλία με πολλά από τα μέλη της Ομοσπον-
δίας, ενώ καθημερινές είναι πλέον οι επαφές 
του με τον Δημήτρη Μουλιάτο ενόψει μάλιστα 
και της έκδοσης των υπουργικών εφαρμοστι-
κών αποφάσεων. 

Αξίζει πάντως να επισημανθεί ότι η έντο-

νη προσωπική φιλία μεταξύ των δύο ανδρών 
έπαιξε τελικώς καθοριστικό ρόλο στην ευ-
όδωση των αμοιβαίων προσπαθειών για τη 
ψήφιση του νέου νόμου ο οποίος πλέον απο-
τελεί τον καταστατικό χάρτη λειτουργίας των 

νέων εκσυγχρονισμένων Λαϊκών Αγορών.
Αυτή εκ βάθρων αναμόρφωση του κλάδου 

είναι η αιτία και της βαθύτατης ικανοποίησης 
του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων η 
οποία εκδηλώθηκε και στις θερμότατες ευ-

χές για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος τις 
οποίες απηύθυνε προς τον Δημήτρη Μουλιά-
το, προς το διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΣΠΛΑ 
ΚΑΙ προς όλους τους ανθρώπους των λαϊκών 
αγορών. 

«Οι φετινές γιορτές εύχομαι να είναι τα τελευταία Χριστού-
γεννα της δοκιμασίας από τον εφιάλτη της πανδημίας στη δι-
άρκεια της οποίας οι άνθρωποι των Λαϊκών Αγορών επιτέ-
λεσαν ένα σπουδαίο κοινωνικό και οικονομικό έργο. Γι’ αυτό 
εύχομαι υγεία και προκοπή στους ίδιους και στις οικογένειές 
τους και τους διαβεβαιώνω ότι η Περιφέρεια Αττικής θα είναι 
σταθερά στο πλευρό τους, αφού μαζί με τον πρόεδρο της ΠΟΣ-
ΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο έχουμε δημιουργήσει όλες τις προϋ-
ποθέσεις ώστε το 2022 να λειτουργήσουν οι νέες Λαϊκές Αγο-
ρές που όλοι ονειρευόμαστε».

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης επικοινώνη-
σε με την εφημερίδα μας την οποία θεωρεί ως το καλύτερο 
μέσο για να στείλει τις ευχές του προς όλους τους ανθρώπους 
των Λαϊκών Αγορών. 

Είναι γνωστή άλλωστε η βαθιά προσωπική φιλία που τον 
συνδέει με το Δημήτρη Μουλιάτο και η οποία αποτέλεσε τη 
στέρεα βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκαν οι συνέργει-
ες της Περιφέρειας Αττικής και της ΠΟΣΠΛΑ σε όλη τη μέχρι 
τώρα διάρκεια της πανδημίας. 

Οι συνέργειες αυτές δεν περιορίστηκαν στις τυπικές ελε-
γκτικές αρμοδιότητες που έχει η Περιφέρεια Αττικής για τη 
λειτουργία των Λαϊκών Αγορών αλλά επεκτάθηκαν και σε ένα 
πλήθος άλλων δραστηριοτήτων υγειονομικού και ανθρωπιστι-
κού χαρακτήρα όπως ήταν η διοργάνωση των δωρεάν rapid 
tests, η διανομή δωρεάν τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες κτλ.

Έτσι τα φετινά Χριστούγεννα αποτελούν ορόσημο στις σχέ-
σεις της ΠΟΣΠΛΑ με την Περιφέρεια Αττικής γι’ αυτό και οι 
θερμές ευχές του περιφερειάρχη προς όλα τα μέλη της Ομο-
σπονδίας εκφράζουν τα πλέον ειλικρινή συναισθήματα του 
Γιώργου Πατούλη προς τους ανθρώπους των Λαϊκών Αγορών. 

Η στενή σχέση του υπουργού με τον Δημήτρη Μουλιάτο,  
καθοριστικός παράγοντας για τη νέα εποχή που ανατέλλει στον κλάδο

Σε καθημερινή επαφή με την ΠΟΣΠΛΑ θα προχωρήσει ομαλά  
η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου σε όλη την επικράτεια της Αττικής

 «Οι άνθρωποι της ΠΟΣΠΛΑ  
είναι πλέον φίλοι μου!»

 «Οι καινούριες Λαϊκές Aγορές είναι 
μεγάλο στοίχημα και για την Περιφέρεια»

 ΘΕΡΜΟΤΑΤΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Το 2021 ήταν μια δύσκολη χρόνια για όλους τους 
συναδέλφους .Η συνεργασία των συναδέλφων 
με την διεύθυνση λαϊκών αγορών και τα πρωτο-
βάθμια σωματεία έχει καταφέρει να κρατάμε τις 
αγορές ανοιχτές στην περίοδο της πανδημίας του 
COVID-19 .
Το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και θα έχει 
ισχύει απο τις 1/2/2022 είναι η ακτίνα  φωτός που 
όλοι περιμέναμε για να αλλάξουν ριζικά οι λαϊκές 
αγορές.
Η αναβάθμιση ο εκσυγχρονισμός και η ισονομία 
σ’ όλους είναι ο μοναδικός δρόμος που πρέπει ν’ 
ακολουθήσουμε . 
Εύχομαι υγεία ευτυχία και οικογενειακή γαλήνη 
σ’ όλους τους συναδέλφους και το 2022 να είναι το 
έτος ορόσημο για τις λαϊκές αγορές.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Πρόεδρος Σωματείου Α’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά 

ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ TOY 2022. Λίγες μέρες έμειναν για να 
αποχαιρετήσουμε το 2021 .Μια χρόνια παρά πολύ δύ-
σκολη για όλο τον κόσμο, αλλά και για τους επαγγελ-
ματίες πωλητές των Λαϊκών Αγορών. Αυτή την χρό-
νια δώσαμε μάχες προς πολλά μέτωπα (πανδημία, 
νομοσχέδιο, χώροι αγορών, Επιτροπή Λαϊκών Αγο-
ρών, υπουργεία) για να προστατέψουμε την δουλειά 
μας, να κατοχυρώσουμε το επάγγελμα μας και να 
βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας στο μεροκάμα-
το τους και στην αξιοπρέπεια τους. Η ΠΟΣΠΛΑ παρών 
σε όλα τα μέτωπα μάχης με επιχειρήματα, ομοψυχία, 
κλαδική συνείδηση. Το πρόσημο θετικό και ελπιδο-
φόρο. Με αισιοδοξία, ενότητα, σύνεση καλωσορίζου-
με το νέο έτος. Πυξίδα μας ο κλάδος και τα δίκαια του. 
Υγεία, χαρές, ευλογία για όλο τον κόσμο και ειδικά για 

τους συναδέλφους μου, τους επαγγελματίες πωλητές των Λαϊκών Αγορών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΕΠΗΣ
Πρόεδρος Σωματείου Γ’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά 

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές υγειονομικές και οικονο-
μικές που έχουμε καλεστεί να επιβιώσουμε το μοναδι-
κό μας κίνητρο για να συνεχίσουμε είναι η ελπίδα! Ελ-
πίδα για ζωή, ελπίδα για αγάπη, ελπίδα για ανθρωπιά, 
συνεισφορά. 
Αγκαλιάστε τους δικούς σας ανθρώπους και πείτε ποσό 
πολύ τους νοιάζεστε! 

Εύχομαι μέσα από τη καρδιά μου η γέννηση του θεανθρώπου να 
σημάνει την αναγέννηση της κοινωνίας μας σε όλους τους τομείς 
και για το επάγγελμα μας να ανοίξουν νέοι λαμπροί ορίζοντες.
Χρόνια πολλά με υγεία.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΞΥΔΙΑΣ
Πρόεδρος Σωματείου Άγιος Γεώργιος

Χριστούγεννα 2021 - Πρωτοχρονιά 2022.
Ενσυναίσθηση - Αξιοπρέπεια – Αλληλοσεβασμός.
Δεν είναι απλές λέξεις αλλά τις ακολουθούν συναισθή-
ματα και εμπειρίες.
Ο διασκελισμός από την μια στην άλλη δεν γίνεται αγόγγυ-
στα αλλά με βαθιά την πεποίθηση του αλτρουισμού στην 
καθημερινότητά μας.
Έχοντας σαν παράδειγμα Αυτόν τον Θεάνθρωπο που γεν-
νήθηκε στην ταπεινή φάτνη της Βηθλεέμ και αποθησαυ-
ρίζοντας ως παρακαταθήκη τα Θεία Διδάγματά Του ευχό-
μαστε η Θεία Χάρις Του να μας ενδυναμώνει και να μας 
συντροφεύει.
Χρόνια Πολλά!!! Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 
2022!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
Πρόεδρος Σωματείου ΔΙΑΣ

Το 2022 είναι η χρονιά που θα φέρει τις μεγάλες αλλαγές και τον εκσυχρονισμό του κλάδου μας
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΟΛΟΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ

εκπροσώπους προς τα μέλη των Σωματείων τους, που αγωνίζονται καθημερινά για το μεροκάματοΜηνύματα αισιοδοξίας, ενότητας, σύμπνοιας αλλά και σκληρής δουλειάς από τους εκλεγμένους 

Οι λαϊκές αγορές θα συνεχίζουν και το 2022 να βρίσκονται 
δίπλα σε κάθε άνθρωπο που τις έχει ανάγκη. Μία δύσκο-
λη για όλους χρονιά μας αποχαιρετάει γι’ αυτό εύχομαι το 
νέο έτος να κάνει τα όνειρα όλου του κόσμου πραγματι-
κότητα και να σκορπίσει ευτυχία και υγεία στο σπίτι του 
κάθε συνάδελφου. Ολόψυχα λοιπόν Καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένο το νέο έτος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
Πρόεδρος Σωματείου Ε΄ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών 

Εύχομαι σε όλο το κλάδο και 
στον καθένα ξεχωριστά, πάνω 
από όλα Υγεία αλλά και ευτυχία 
προσωπική και επαγγελματική. 
Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο 
το 2022!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΣ
Πρόεδρος Σωματείου  

ΣΤ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών 

Ο πρόεδρος του Σω-
ματείου των Επαγ-
γελματιών Πωλητών 
της Δ΄ Λαϊκής Αγοράς 
κ. Χρήστος Μουλάς 
και το διοικητικό συμ-
βούλιο σας εύχονται 
Χρόνια Πολλά, Καλά 
Χριστούγεννα και ευ-
τυχισμένο το 2022 με 
υγεία, ευτυχία και λι-
γότερα προβλήματα!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΛΑΣ
Πρόεδρος Σωματείου 

 Δ’ Λαϊκής Αγοράς 
Αθηνών 

Εύχομαι σε όλους τους συνάδελφους-ίσες πω-
λητές λαϊκών αγορών το 2022 να είναι η χρό-
νια που θα φέρει πίσω τα χαμόγελα στα χείλη 
τους που θα ξανακάνει την λαϊκή αγορά πρωτα-
γωνιστή στην ελληνική κοινωνία και αγαπημέ-
νη συνήθεια του καταναλωτή. ΥΓΕΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ-
ΑΓΑΠΗ-ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
Εκπρόσωπος Τύπου ΠΟΣΠΛΑ

Το 2022 είναι έτος Λαϊκών Αγορών. 
Η νέα χρονιά μας βρίσκει στο κα-
τώφλι των 100 ετών από την ίδρυ-
ση τους με έναν νέο Νόμο-Σταθμό 
για ολόκληρο τον κλάδο.
Σας εύχομαι από καρδιάς καλές 
γιορτές γεμάτες Υγεία, Ελπίδα, 
Δύναμη, και μία χρονιά διαφορε-
τική με λιγότερα προβλήματα και 
περισσότερες χαρούμενες και αν-
θρώπινες στιγμές για εσάς και τις 
οικογένειές σας! 
Χαρούμενα - Καλά Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ 
Πρόεδρος ΠΟΣΠΛΑ  

 Πρόεδρος Σωματείου  
Β’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών 

Οι ημέρες των Χριστουγέννων είναι πολύ ιδιαίτερες και γε-
μάτες συμβολισμούς. Είναι αυτές οι ημέρες που μεταφέ-
ρουν την μαγεία τους κάθε χρόνο στα σπίτια όλων των συ-
ναδέλφων με το πνεύμα του Άγιου Βασίλη να εκπληρώνει 
τις ευχές όλων μας. Ας «εκμεταλλευτούμε» λοιπόν τις ημέ-
ρες των Χριστουγέννων για να περάσουμε θετικά μηνύμα-
τα σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας… Τα παιδιά 
μας, τις οικογένειές μας, τους συναδέλφους μας στη λα-
ϊκή αγορά, τους φίλους μας, τους καταναλωτές. Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών κι εγώ 
προσωπικά σας ευχόμαστε ολόψυχα να περάσετε όμορ-
φες οικογενειακές στιγμές, γεμάτες ζεστασιά και αγάπη, 
δημιουργώντας πολύτιμες αναμνήσεις που θα ενώνουν τις 
οικογένειές όλων, όσα χρόνια κι αν περάσουν!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΥΡΛΑΣ
Πρόεδρος Σωματείου Γ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών 

Το Δ.Σ. της Α΄ Αθηνών και εγώ προσωπι-
κά ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία. Ελ-
πίζουμε το 2022 να είναι η χρονιά σταθ-
μός για τον κλάδο μας και να τεθούν οι 
βάσεις για την αντιστροφή των δυσμενών 
συνθηκών που εμποδίζουν την επαγγελ-
ματική μας ανάπτυξη και την επιβράβευ-
ση των κόπων μας. Ευελπιστούμε να πε-
ράσουμε χωρίς απώλειες την πανδημική 
κρίση και να βγούμε από αυτήν υγιείς και 
δυνατοί. Αισιοδοξούμε ότι με την εργασία 
μας και τη συναίσθηση της ευθύνης μας 
μπορούμε να προσδοκούμε καλύτερες 
μέρες για εμάς και τις οικογένειες μας.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  
Πρόεδρος Σωματείου  

Α’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών Η Γέννηση του Θεανθρώπου ας ση-
μάνει την αρχή για μια καλύτερη ζωή, 
γεμάτη αλήθεια και φως ώστε να πο-
ρευόμαστε με μεγαλύτερη πίστη και 
δύναμη στον καθημερινό αγώνα μας, 
πίσω από τους πάγκους των λαϊκών 
αγορών. Η μεγάλη γιορτή των Χρι-
στουγέννων μας καλεί και φέτος να 
κάνουμε πράξη το μήνυμα της αγάπης 
και της αλληλεγγύης, ανοίγοντας την 
καρδιά μας και προσφέροντας φροντί-
δα και στήριξη σε κάθε συνάδελφο, σε 
κάθε άνθρωπο, που το έχει ανάγκη. Ας 
επιβεβαιώσουμε λοιπόν και πάλι, ότι 
εμείς οι Επαγγελματίες Πωλητές της 
Β’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά είμαστε ένα 
κομμάτι της κοινωνίας μας που διατη-
ρεί μια ισχυρή παράδοση ανθρωπιάς 
και αλληλεγγύης, βοηθώντας όλους 
όσοι μας χρειάζονται.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ 
Πρόεδρος Σωματείου Β’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά 
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Η
Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων 
Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών 
Αγορών για ακόμα μία φορά κάνει 
πράξη τις έννοιες της κοινωνικής 
προσφοράς και της αλληλεγγύης!

Αυτή τη φορά προσφέροντας μεγάλες πο-
σότητες φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
στο Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας ΑμεΑ «Η 
Ελπίδα».

Πρόκειται για μία δομή ημερήσιας απα-
σχόλησης ΑμεΑ που ξεκίνησε τη λειτουρ-
γία του τον Οκτωβρίου του 2005. Ένας πολυ-
χώρος που με ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα 
έχουν επιμεληθεί πρωτίστως οι γονείς και οι 
κηδεμόνες των ανθρώπων ηλικίας 18 ετών 
και άνω που φιλοξενούνται εκεί. Η «Ελπίδα» 
είναι δομή δυναμικότητας 65 ατόμων με ει-
δικές ανάγκες, όπως νοητική στέρηση, σύν-
δρομο Down, αυτισμός καθώς και άλλες εξε-
λικτικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, 
κινητικές διαταραχές κ.α. 

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μου-
λιάτος μαζί με τον γενικό γραμματέα Κωνστα-
ντίνο Σφύρλα και τον ταμία της ομοσπονδί-
ας Γιώργο Τσούνια συντόνισαν και τη δράση 
αυτή. Στην είσοδο της δομής τους υποδέχθηκε 
η πρόεδρος κα Καίτη Κατσινάκη που μαζί με 
τους συνεργάτες της ευχαρίστησαν από καρ-
διάς τους επαγγελματίες πωλητές για την προ-
σφορά τους στο Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας 
ΑμεΑ «Η Ελπίδα».

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Μουλιά-
τος εμφανώς συγκινημένος για το έργο που 
επιτελείται στο Κέντρο τόνισε πως οι Λαϊκές 
Αγορές θα βρίσκονται δίπλα σε όλα αυτά τα 
παιδιά μέσα από μία σειρά κοινωνικών δρά-
σεων που διοργανώνονται με πρωτοβουλία 
της ΠΟΣΠΛΑ.

Ακολούθησε η ξενάγηση στους χώρους 
της δομής ενώ στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων τα παιδιά επεφύλασσαν σε όλους 
μία συγκινητική έκπληξη. Εκεί με ιδιαίτερη 

ευχέρεια  και χαρά τραγούδησαν τα χριστου-
γεννιάτικα κάλαντα.

Στη συνέχεια τόσο ο Δημήτρης Μουλιάτος 
όσο και οι Κωνσταντίνος Σφύρλας και Γιώρ-
γος Τσούνιας επισκέφθηκαν την ειδική αίθου-
σα που αποτελεί το εργαστήριο κατασκευής 
αναμνηστικών δώρων από τα χέρια των ίδιων 
των παιδιών της «Ελπίδας»

 Έτσι, σε ιδιωτικό επίπεδο, αγόρασαν μικρά 
και μεγάλα δώρα προκειμένου να τα προσφέ-

ρουν στους οικείους τους ενισχύοντάς με τον 
τρόπο αυτό το έργο του Κέντρου το οποίο απο-
τελεί ένα πρότυπο κοινωνικής δομής φιλοξε-
νίας και απασχόλησης.

Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι κύριος 
σκοπός και φιλοσοφία του Κέντρου Ημερη-
σίας Φροντίδας ΑμεΑ «Η Ελπίδα» είναι η δια 
βίου φροντίδα, κοινωνική προσαρμογή και 
υποβοήθηση για κοινωνική επανένταξη των 
τροφίμων της δομής.

Συνεχίζοντας και το 2021 την κοι-
νωνική της δράση η Παναττική Ομο-
σπονδία Σωματείων Επαγγελματιών 
Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣ-
ΠΛΑ) επισκέφτηκε το καλοκαίρι που 
μας πέρασε τις περιοχές που επλή-
γησαν από τις φωτιές στα Βίλια της 
δυτικής Αττικής.

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημή-
τρης Μουλιάτος συνοδευόταν από 
τον γενικό γραμματέα της ομοσπον-
δίας Κωνσταντίνο Σφύρλα, από τον 
νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας 
Βασίλη Καπερνάρο, από τον διευ-
θυντή Λαϊκών Αγορών της Περιφέ-
ρειας Αττικής Χάρη Πασβαντίδη ενώ 
ήταν σε συνεχή συνεννόηση με τον 
περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πα-
τούλη.

Έτσι παρέδωσαν, κατά τ διάρκεια 

του δύσκολου αγώνα της πυρόσβε-
σης , στο φυλάκιο του Αγίου Σωτήρα, 
παρουσία του αντιπεριφερειάρχη 
Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπου-

λου, περισσότερους από δύο τόνους 
φρέσκων φρούτων εποχής προκει-
μένου να σιτιστούνε οι δυνάμεις που 
δρούσαν επί ημέρες στην περιοχή για 

την πάταξη της πυρκαγιάς. 
Πυροσβέστες, εθελοντές δασο-

πυροσβέστες, αστυνομικοί, στρα-
τιώτες αλλά και απλοί πολίτες που 

έσπευσαν να συνδράμουν στην κα-
τάσβεση της φωτιάς εξέφρασαν τις 
ευχαριστίες τους προς τον Δημήτρη 
Μουλιάτο και την ΠΟΣΠΛΑ. 

Πρόεδρος, γραμματέας και ταμίας στο «κέντρο ημερήσιας φροντίδας»

Σε όλο το 2021 η Ομοσπονδία είχε έντονη ανθρωπιστική δράση σε διάφορα σημεία της χώρας όπου συνέβησαν καταστροφές

Κοντά στους ανθρώπους  
που παλεύουν για την «Ελπίδα»

«Δεν ξεχάσαμε όσους δοκιμάστηκαν από τα ακραία φυσικά φαινόμενα»

ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΠΛΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕ

«Οι Λαϊκές Αγορές οδεύουν προς το 
2022 οπλισμένες με ένα νέο νόμο που 
αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει εκ βά-
θρων ολόκληρο τον κλάδο. Τώρα είναι η 
στιγμή που απαιτείται να είμαστε ενωμέ-
νοι, να κυριαρχήσει η αγάπη και η αλλη-
λεγγύη που θα σηματοδοτήσει τη νέα επο-
χή στις Λαϊκές Αγορές. Η σοβαρότητα, η 
εντιμότητα, το θάρρος, το καθαρό βλέμ-
μα, η υπομονή, η ψυχραιμία, η επιμονή 
και η συλλογική προσπάθεια των ανθρώ-
πων της ΠΟΣΠΛΑ μας οδηγούν μακριά 
από τα αδιέξοδα της στείρας αντιπαράθε-
σης. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου οι 
άγιες μέρες των Χριστουγέννων να είναι ο 
οδηγός μας προς την κατεύθυνση της συ-
νεννόησης και της δημιουργίας. Αλλά να 
αποτελέσουν και την αφετηρία μιας νέας 
περιόδου ελπίδας και προοπτικής για το 
μέλλον των Λαϊκών Αγορών».

Αυτό είναι το μήνυμα του έγκριτου δι-
κηγόρου και νομικού συμβούλου της 
ΠΟΣΠΛΑ Βασίλη Καπερνάρου που στέλ-
νει μέσα από τις σελίδας της «Λαϊκών 
Βήμα» προς όλους τους ανθρώπους των 
Λαϊκών Αγορών. 

Ο Βασίλης Καπερνάρος για περισσότε-
ρο από δύο χρόνια βρισκόταν σχεδόν κα-
θημερινά στο υπουργείο Ανάπτυξης μαζί 
με τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη 

Μουλιάτο προκειμένου να προωθήσουνε 
τις θέσεις της Ομοσπονδίας προς την πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης.

 Στόχος των δύο ανδρών ήταν η κατάρ-
τιση ενός νόμου που να αναμορφώνει και 
να εκσυγχρονίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο 
οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθρι-
ου εμπορίου ώστε να μπει επιτέλους τάξη 
στις Λαϊκές Αγορές 

Με τις εύστοχες νομικές παρατηρήσεις 
και τοποθετήσεις του στη διάρκεια όλων 
αυτών των συναντήσεων αποφεύχθηκαν 
κάθε λογής νομικές παγίδες που υπήρ-
χε κίνδυνος να εμφιλοχωρήσουν ακούσια 
στις διατάξεις του νομοσχεδίου. 

Οι γνώσεις και η νομική ευρυμάθειά 
του αποτέλεσαν σημαντικότατο παράγο-
ντα σε όλη διάρκεια της κατάρτισης του 
σχετικού νομοσχεδίου αλλά και σήμερα 
είναι η θεσμική εγγύηση για την εφαρμο-
γή του νόμου μέσω των εφαρμοστικών 
υπουργικών αποφάσεων. 

Επάξια λοιπόν ο Βασίλης Καπερνάρος 
κατέχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά 
των ανθρώπων των λαϊκών αγορών με 
το ξεκίνημα της νέας χρονιάς να αποτελεί 
για όλους την αφετηρία μίας δημιουργι-
κής εποχής μέρος της οποίας δικαιωμα-
τικά ανήκει και στον ίδιο τον διακεκριμέ-
νο νομικό.

Καταλυτική η συμβολή του διακεκριμένου νομικού στην κατάρτιση του νέου νομοθετικού πλαισίου 

«Η συλλογική προσπάθεια μάς οδηγεί μακριά 
από τα αδιέξοδα της στείρας αντιπαράθεσης»

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ




