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O άνθρωπος που βρίσκεται 
πίσω από την κορυφαία 
μεταρρύθμιση η οποία αλ-
λάζει όλο τον καταστατικό 

χάρτη των λαϊκών αγορών και δη-
μιουργεί τις συνθήκες για ένα ελπι-
δοφόρο μέλλον του κλάδου δεν εί-
ναι άλλος από τον νομικό σύμβουλο 
της ΠΟΣΠΛΑ, κορυφαίο νομικό και 
δικηγόρο της πρώτης γραμμής Βα-
σίλη Καπερνάρο. 

Σε όλη τη διάρκεια της νομοπα-
ρασκευαστικής διαδικασίας όταν 
τα σχετικά πολυσέλιδα νομικά κεί-
μενα κυκλοφορούσαν σε υπουργι-
κά γραφεία και σε κοινοβουλευτικές 
επιτροπές ο Βασίλης Καπερνά-
ρος ήταν αυτός ο οποίος ενέσκηψε 
πάνω από αυτά τα νομικά κείμενα 
και με την επαγγελματική εμπειρία 
και την σπάνια επιστημονική κατάρ-
τισή τους εντόπισε όλα τα δύσκολα 
σημεία, τις «παγίδες» και τις γκρί-
ζες περιοχές προσφέροντας έτσι ένα 
ασφαλέστατο δίχτυ νομικής προστα-
σίας σε όλο τον κλάδο των λαϊκών 
αγορών. 

«Χωρίς τον Βασίλη Καπερνά-
ρο τίποτα από όλα όσα πετύχαμε 
δεν θα ήταν εφικτό» επαναλαμβά-
νει προς κάθε κατεύθυνση ο πρόε-
δρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μου-
λιάτος εξαίροντας το έργο το οποίο 
έγινε από τον έγκριτο νομικό.

Πέρα όμως από όλα αυτά οι ισχυ-
ροί δεσμοί φιλίας οι οποίοι που 
έχουνε σφυρηλατηθεί ανάμεσα 

στους ανθρώπους της Ομοσπονδί-
ας κα στον Βασίλη Καπερνάρο καθι-
στούν τον γνωστό δικηγόρο «σάρκα 

εκ της σαρκός» των λαϊκών αγορών 
και τον επιστήμονα εκείνο ο οποί-
ος ανά πάσα στιγμή μπορεί να δώ-

σει τις κατάλληλες λύσεις με τεκμη-
ριωμένες νομικές γνωματεύσεις για 
όλα τα ζητήματα που άπτονται των 
λαϊκών αγορών.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γε-
γονός ότι έχει πλέον εγκατασταθεί 
«κόκκινη γραμμή» επικοινωνίας 
ανάμεσα στον Βασίλη Καπερνάρο 
και στον Δημήτρη Μουλιάτο για όλα 
τα σοβαρά νομικά ζητήματα που κα-
θημερινά ενσκήπτουν σε έναν ζω-
ντανό οργανισμό όπως είναι αυτός 
των λαϊκών αγορών. 

Η συχνή παρουσία του εξέχο-
ντος νομικού στα γραφεία της ΠΟΣ-
ΠΛΑ είναι ενδεικτική όχι μόνο της 
εξαιρετικής χημείας που έχει ανα-
πτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές 
αλλά και της αναγκαιότητας η Ομο-
σπονδία να διαθέτει ανά πάσα στιγ-
μή και σε 24ωρη βάση ασφαλέστατη 
νομική προστασία αλλά και τεκμηρι-
ωμένες επιστημονικές απόψεις για 
όλα όσα προκύπτουν ακόμα και σε 
καθημερινό επίπεδο.

Όλα αυτά τα εξασφαλίζει στους 
ανθρώπους των λαϊκών αγορών 
ο Βασίλης Καπερνάρος ο οποίος 
πλέον μετα και από τη μακρόχρο-
νη επαγγελματική διαδρομή του εί-
ναι κατά γενική ομολογία ο ιδανικός 
νομικός εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΛΑ 
αλλά και ένας αδιαφιλονίκητος και 
πιστός φίλος των λαϊκών αγορών.
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ΠΑΡΙΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Βρίσκονται σε διαρκή επαφή για όλα τα σημαντικά ζητήματα των λαϊκών αγορών 

Συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία του νέου νομικού  
και διοικητικού πλαισίου των λαϊκών αγορών 

«Κόκκινη γραμμή»  
επικοινωνίας του Δημήτρη Μουλιάτου  

με τον Βασίλη Καπερνάρο

Απόλυτη ικανοποίηση και στο Μέγαρο 
Μαξίμου για τον Χάρη Πασβαντίδη

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΥΠΗΡΞΕ Ο « ΙΘΥΝΩΝ ΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 

Το ΛΑΪΚΩΝ ΒΉΜΑ σε αυτή τη συλλεκτική έκδοση των 32 σελίδων 
κυκλοφορεί σε 150.000 φύλλα σε όλες τις Λαϊκές Αγορές της Αττικής

«Λ αϊκές αγορές και Χάρης 
Πασβαντίδης πάνε πά-
ντα μαζί» είναι το μότο 
που εδώ και δύο χρόνια 

ακούγεται σταθερά, όχι μόνο στους 
πάγκους των λαϊκών αγορών αλλά 
τόσο και σε υπουργικά όσο και σε 
αυτοδιοικητικά γραφεία και κέντρα 
αποφάσεων.

Ποιος μπορεί άλλωστε να ξεχάσει 
την απόλυτα πετυχημένη θητεία του 
ως Προέδρου του Δ.Σ.του Οργανι-
σμού Λαϊκών Αγορών;

Και όχι μόνο αυτό! Ασφαλείς πλη-
ροφορίες της εφημερίδας μας ανα-
φέρουν ότι το όνομα του Χάρη Πα-
σβαντίδη ως άξιου στελέχους της 
δημόσιας διοίκησης συζητείται πλέ-
ον ευρέως και στο ίδιο το Μέγαρο 
Μαξίμου από στενότατους συνερ-
γάτες του ίδιου του πρωθυπουρ-
γού, ο οποίος γνωρίζει προσωπικά 
τον Χάρη Πασβαντίδη.

«Μία από τις καλύτερες και πλέον 
εύστοχες επιλογές του Γιώργου Πα-
τούλη είναι η τοποθέτηση του Χάρη 
Πασβαντίδη στη διεύθυνση των λα-
ϊκών αγορών» φέρεται να ειπώ-
θηκε σε κλειστή σύσκεψη υψηλό-
βαθμων στελεχών του Μεγάρου 
Μαξίμου. Στον Περιφερειάρχη Ατ-
τικής πιστώνεται θετικά η πειθώ 
του προς τον κ. Πασβαντίδη, όνειρο 
και στόχος του οποίου ήταν η Διεύ-
θυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
αλλά μεταπείστηκε από τον Περιφε-
ρειάρχη και ευτυχώς βρέθηκε στην 
Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών.

Αυτό το οποίο έχει προκαλέσει τα 
ευμενή σχόλια προς τον Χάρη Πα-
σβαντίδη είναι το γεγονός πως όπως 
χαρακτηριστικά ειπώθηκε στο Μέ-
γαρο Μαξίμου: «Ο Πασβαντίδης δεν 
είναι μόνο επιτελικός αλλά είναι και 
επιχειρησιακός. Δηλαδή μπορεί σε 
ελάχιστο χρονικό διάστημα να βρε-
θεί από το γραφείο του στο πεδίο 
των λαϊκών αγορών και να δώσει 
επί τόπου λύση σε προβλήματα του 
κλάδου τα οποία στη συνέχεια με 
τον άκρως επιτελικό σχεδιασμό του 
τα εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλαί-
σιο προτείνοντας και εφαρμόζοντας 
διοικητικές λύσεις».

Η μακρά διαδρομή του Χάρη Πα-
σβαντίδη στην πολιτική, στην αυτο-
διοίκηση αλλά και στη δημοσιογρα-

φία τον καθιστούν ένα περιζήτητο 
στέλεχος του ευρύτερου κεντρώ-
ου χώρου, με δυνατότητες περαι-
τέρω αξιοποίησης του από το Μέ-
γαρο Μαξίμου στη νέα κυβερνητική 
τετραετία, σε συνδυασμό πάντοτε 
και με την ευρύτερη λαϊκή βάση την 
οποία διαθέτει κυρίως στο ποντιακό 
στοιχείο, με το οποίο έχει σφυρηλα-
τήσει εδώ και δεκαετίες ισχυρότα-
τους προσωπικούς, οικογενειακούς 
και πολιτιστικούς δεσμούς.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν τη ρα-
γδαία εξέλιξη των δύο τελευταίων 
ετών του Χάρη Πασβαντίδη έπαι-
ξε ασφαλώς όχι μόνο το πόστο που 
του εμπιστεύθηκε ο Περιφερειάρ-

χης Γιώργος Πατούλης αλλά και η 
στενή συνεργασία την οποία οικο-
δόμησε με τον πρόεδρο της ΠΟΣ-
ΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο.

Οι δύο άνδρες βρίσκονται σε συ-
νεχή, σχεδόν καθημερινή επικοινω-
νία, ώστε να επιλύουν από κοινού τα 
καθημερινά ζητήματα τα οποία προ-
κύπτουν στις δεκάδες λαϊκές αγορές 
της Αττικής αλλά και τα διοικητικά, 
νομικά και διαρθρωτικά θέματα τα 
οποία αναφύονται σε αυτή την κρίσι-
μη μεταβατική περίοδο προς το νέο 
διοικητικό και νομικό πλαίσιο εκσυγ-
χρονισμού των λαϊκών αγορών.

Πηγές οι οποίες βρίσκονται πολύ 
κοντά στα γεγονότα των δύο τελευ-

ταίων ετών επισημαίνουν τον καθο-
ριστικό ρόλο του Χάρη Πασβαντίδη 
σε όλη αυτή τη μακρόχρονη περίοδο 
της νομοτεχνικής επεξεργασίας του 
νέου καταστατικού χάρτη των λαϊ-
κών αγορών.

«Ο Πασβαντίδης ήταν αυτός που 
με καθαρό, άμεσο, τεκμηριωμένο 
λόγο και τρόπο επέμενε επάνω σε 
κρίσιμα ζητήματα του κλάδου και 
με εξαιρετική διαύγεια πνεύματος, 
διορατικότητα και ρεαλισμό έκανε 
εκείνες τις κρίσιμες παρεμβάσεις 
και διορθωτικές κινήσεις που κατέ-
ληξαν σε ένα ολοκληρωμένο, αρμο-
νικό και ισορροπημένο νομικό και 
διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας των 

λαϊκών αγορών» επισημαίνουν αυ-
τές οι εξαιρετικά αξιόπιστες πηγές 
της εφημερίδας μας.

Σε αυτή τη νέα λοιπόν άκρως ελ-
πιδοφόρα περίοδο για το θεσμό των 
λαϊκών αγορών ο ρόλος του Χάρη 
Πασβαντίδη αναμένεται να είναι 
κρίσιμος, κομβικός και καθοριστι-
κός υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι 
στο Μέγαρο Μαξίμου δεν θα  επιλέ-
ξουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία, 
το πολιτικό και αυτοδιοικητικό εκτό-
πισμα αλλά και την ταχύτητα δράσης 
του Χάρη Πασβαντίδη σε κάποιον 
άλλο κρίσιμο τομέα του ευρύτερου 
αλλά και πιθανώς και του στενότε-
ρου δημοσίου τομέα.
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«Κρατάμε όρθια την κοινωνία σ’ αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία!»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΉΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΟΥΛΙΑΤΟ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Πώς υλοποίησε με την άμεση συμπαράσταση της ΠΟΣΠΛΑ το κυβερνητικό σχέδιο για την ανάσχεση της εισαγόμενης ακρίβειας και την πάταξη της κερδοσκοπίας

Η χρονιά που έφυγε θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί με βεβαιότητα ως 
«έτος Άδωνι Γεωργιάδη». Με την 
πληθωρική παρουσία του, τον ανε-

πιτήδευτο πολιτικό λόγο του, τον ρεαλισμό 
και την μαχητικότητα του, ο υπουργός Ανά-
πτυξης απέδειξε ακόμα και σε αυτούς που 
του ασκούν σκληρή κριτική ότι είναι ένας πο-
λιτικός ο οποίος τολμάει να βάζει τα «πόδια» 
του στη φωτιά χωρίς να υπολογίζει το πολιτι-
κό κόστος. 

«Δεν με ενδιαφέρει να τσαλακωθώ εγώ 
εάν πρόκειται να υπηρετήσω την πολιτική της 
Κυβέρνησης ιδιαίτερα σε κρίσιμα κοινωνι-
κά ζητήματα» δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης 
τις πρώτες δύσκολες ημέρες εφαρμογής του 
«καλαθιού του νοικοκυριού» όταν δεν ήταν λί-
γοι αυτοί που λοιδορούσαν τη σχετική κυβερ-
νητική πρωτοβουλία. 

Δεν χρειάστηκαν παρά περάσουν λίγες μό-
νον ημέρες για να έρθει η δικαίωση! Παρά τις 
λοιδορίες και παρά τον πόλεμο που δέχθηκε 
από συγκεκριμένα συμφέροντα το μέτρο πέ-
τυχε και πλέον το « καλάθι του νοικοκυριού» 
καθιερώθηκε στη συνείδηση του καταναλω-
τικού κοινού. 

Αυτό όμως που προκάλεσε ακόμα μεγα-
λύτερη εντύπωση ήταν η επίσης αυθόρμητη, 
ανεπιτήδευτη και ντόμπρα δήλωση του Άδω-
νι Γεωργιάδη λίγες μόνον ημέρες πριν από το 
τέλος του 2022 κατά την επίσκεψή του, συνο-
δευόμενος μάλιστα από τον πρόεδρο της ΠΟΣ-
ΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο, σε μία από τις πολ-
λές λαϊκές στις οποίες περιόδευσε. 

Ήταν οι πρώτες ημέρες μετά την εξαγγελία 
από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
του πρωτοποριακού ακόμα και για ευρωπαϊ-
κά δεδομένα μέτρου του food pass όταν ανα-
κοινώθηκε πως το μέτρο αυτό θα είχε εφαρ-
μογή και στις λαϊκές αγορές, αφού το 80% και 
πλέον των επαγγελματιών και παραγωγών 
πωλητών διαθέτουν μηχανήματα POS. 

«Ό,τι και να συμβαίνει, όποιο μέτρο και να 
πάρουμε πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι τα 
φθηνότερα και καλύτερα προϊόντα βρίσκο-
νται στις λαϊκές αγορές» διακήρυξε ενώπι-
ων μίας συστάδας μικροφώνων των ΜΜΕ ο 
Άδωνις Γεωργιάδης προκαλώντας την εύλο-
γη ικανοποίηση όλου του κόσμου των λαϊκών 
αγορών ανεξαρτήτως μάλιστα κομματικής το-
ποθέτησης. 

Και αυτό γιατί στην ουσία με το βαθύ και 
έμφυτο λαϊκό αισθητήριο το οποίο διαθέτει ο 
Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε με τον πύρινο 
πολιτικό λόγο του αυτό το οποίο έχει καθιε-
ρωθεί στο συλλογικό καταναλωτικό υποσυ-
νείδητο.

Ότι δηλαδή οι λαϊκές αγορές είναι το μεγά-
λο υπαίθριο πολυκατάστημα όπως χαρακτη-
ριστικά λέει και ο Δημήτρης Μουλιάτος στο 
οποίο ο Έλληνας καταναλωτής βρίσκει τα οι-
κονομικότερα και τα καλύτερα προϊόντα. 

Συναντήσαμε τον υπουργό Ανάπτυξης στο 
γραφείο του στο τέλος μίας ιδιαίτερα κοπια-
στικής ημέρας αλλεπάλληλων σημαντικών 
συναντήσεων, κοινοβουλευτικών αγορεύσε-
ων, τηλεοπτικών παρεμβάσεων και συνεχών 
τηλεφωνημάτων με αξιωματούχους σε ευ-
ρωπαϊκά και διεθνή κέντρα αποφάσεων στην 
τεράστια προσπάθεια την οποία καταβάλλει 
προκειμένου μέσα στο 2023 η χώρα μας να 
αποκτήσει την πολυπόθητη επενδυτική βαθ-
μίδα η οποία θα σηματοδοτήσει και την οριστι-
κή στροφή της ελληνικής οικονομίας προς μία 
νέα εποχή οικονομικής ανάπτυξης και ευημε-
ρίας όλων των ελλήνων.

●  Κύριε υπουργέ πόσο εύκολη είναι αυτή η 
προσπάθεια την οποία ο πρωθυπουργός, 
εσείς αλλά και όλο το οικονομικό επιτε-

λείο της Κυβέρνησης καταβάλλουν προ-
κειμένου να πετύχουμε την επενδυτική 
βαθμίδα;
Ασφαλώς και δεν είναι εύκολο μέσα σε 

αυτό το δυστοπικό διεθνές περιβάλλον. Αλλά 
είμαστε αισιόδοξοι γιατί σημαντικότατα διεθνή 
κέντρα αποφάσεων έχουν ήδη εκδηλώσει με 
τον πιο σαφή τρόπο την πλήρη εμπιστοσύνη 
τους στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη και στην πολιτική την οποία ακολουθεί. Δεν 
είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το κορυφαίο οικο-
νομικό περιοδικό «Economist» κατέταξε την 
Ελλάδα ως την πλέον επιτυχημένη χώρα, με-
ταξύ άλλων 34 στον οικονομικό τομέα για το 
2022. Προχωρούμε λοιπόν σταθερά και εί-
μαστε σίγουροι ότι η επενδυτική βαθμίδα θα 
αποτελέσει σε αυτήν τη νέα χρονιά τον τηλαυ-
γή φάρο ο οποίος θα οδηγήσει εκατοντάδες 

νέες επενδύσεις προς την πατρίδα μας για το 
καλό όλων μας! 

●  Ναι, κύριε υπουργέ αλλά πόσο θα ωφελη-
θεί ο απλός Έλληνας πολίτης από αυτή τη 
νέα οικονομική πραγματικότητα την οποία 
μας περιγράφετε;
Σκεφτείτε μόνο τις νέες θέσεις εργασίας οι 

οποίες θα δημιουργηθούν. Αναλογιστείτε ότι 
αυτή οι επενδυτικοί κολοσσοί εγκαθιστάμενοι 
στην Ελλάδα θα συμπαρασύρουν προς την οι-
κονομική άνοδο δεκάδες μικρές και μεσαί-
ας επιχειρήσεις και εκατοντάδες ελεύθερους 
επαγγελματίες που θα συνεργαστούν με αυ-
τούς τους επενδυτικούς γίγαντες. Πρόκειται 
για τη μεγάλη στροφή που μας βγάζει κατευ-
θείαν στη λεωφόρο της ανάπτυξης, της ευη-
μερίας και της προκοπής. 

●  Παρόλα αυτά κύριε υπουργέ θα πρέπει και 
εσείς να συμφωνήσετε ότι ο μέσος Έλλη-
νας τα βγάζει πέρα δύσκολα…
Ναι και γι’ αυτό δίνουμε καθημερινά τη δική 

μας μάχη, όλοι μαζί από εμένα ως υπουργό μέ-
χρι και τα νεότερα στελέχη της δημόσιας διοί-
κησης, ώστε να ανταποκριθούμε επάξια στην 
πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη για όλες αυτές τις αναγκαίες με-
ταρρυθμίσεις, τομές και κοσμογονικές αλλα-
γές που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών 
και ειδικά των οικονομικά ασθενέστερων. Σκε-
φτείτε μόνο πόση οικονομική βοήθεια δώσα-
με στην ελληνική κοινωνία από την εποχή της 
πανδημίας μέχρι τώρα που η εισβολή του Πού-
τιν στην Ουκρανία δημιούργησε ένα ασύμμετρο 
διεθνές οικονομικό περιβάλλον το οποίο μοι-
ραία πλήττει και τη χώρα μας. ➔
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●  Πόσο πιστεύετε ότι αυτά τα κυβερνητικά 
μέτρα θα βοηθήσουν πράγματι τους οικο-
νομικά ασθενέστερους;
Μα το κάνουν ήδη. Ο συνδυασμός του κα-

λαθιού του νοικοκυριού και του food pass 
εξασφαλίζει σε εκατομμύρια Έλληνες ένα 
σημαντικό μηνιαίοι ποσό το οποίο έρχεται να 
ενισχύσει άμεσα και έμμεσα τους μηνιαίους 
προϋπολογισμούς τους έτσι ώστε διαβαίνο-
ντας την πόρτα του σουπερμάρκετ να αισθά-
νονται ότι υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας το 
οποίο τους προφυλάσσει από την ακρίβεια. 
Μία ακρίβεια η οποία έτσι κι αλλιώς είναι ει-
σαγόμενη και για την οποία η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη έχει υψώσει όλα τα αναγκαία αναχώ-
ματα για να προστατέψει όσο καλύτερα γίνεται 
το εισόδημα των ελλήνων. 

●  Στην αρχή της εφαρμογής του μέτρου του 
«καλαθιού του νοικοκυριού» υπήρξαν 
έντονες αντιδράσεις και ορισμένοι μάλι-
στα το λοιδόρησαν.
Ναι το γνωρίζω και έγινα κι εγώ αποδέ-

κτης όλων αυτών των σχολίων. Και τι δεν 
έγραψαν και τι δεν είπαν τότε για εμένα. Αλλά 
ανέλαβα το όποιο πολιτικό κόστος γιατί πι-
στεύω ότι ο πολιτικός πρέπει πάνω απ’ όλα 
να διαθέτει τόλμη. Σε τελική ανάλυση είναι 
προτιμότερο να υποστεί προσωπική πολιτι-
κή φθορά ένας υπουργός, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση εγώ, προκειμένου να προχωρή-
σει ένα μέτρο το οποίο από την αρχή πιστεύ-
αμε ακραδάντως ότι είναι προς όφελος της 
κοινωνίας. Και στην πορεία δικαιωθήκαμε. 
Το καλάθι του νοικοκυριού πέτυχε, το αγκά-
λιασαν οι αλυσίδες των καταστημάτων αλλά 
πάνω από όλα το εμπιστεύθηκε ο απλός Έλ-
ληνα καταναλωτής και αυτή είναι η μεγάλη 
δικαίωση για εμένα. 

●  Είναι γνωστή η πεποίθησή σας ότι οι λαϊ-
κές αγορές αποτελούν το καλύτερο μέρος 
για να αγοράζει ο καταναλωτής ποιοτικά 
και φθηνά προϊόντα. Που εδράζεται αυτή 
η πεποίθησή σας;
Καταρχήν πέρα από πολιτική είναι και προ-

σωπική πεποίθηση αφού η οικογένειά μου 
κι εγώ ψωνίζουμε εδώ και χρόνια, θα έλε-
γα εδώ και δεκαετίες, από τις λαϊκές αγορές. 
Οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών είτε προμη-
θεύονται είτε παράγουν οι ίδιοι τα προϊόντα τα 
οποία πουλάνε. Έχουν λοιπόν άμεση γνώση 
του εμπορεύματός τους αλλά και των κατανα-
λωτικών αναγκών του κόσμου. Βρίσκονται σε 
καθημερινή επαφή με αυτό το καταναλωτικό 
κοινό, αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις 
οικοδομώντας έτσι μία πραγματικότητα εμπι-
στοσύνης και αλληλοσεβασμού ανάμεσα στον 
πωλητή και στον αγοραστή. Επιπλέον έχουν 
αποδείξει και την κοινωνική τους ευαισθησία 

αφού σε κρίσιμες περιόδους όπως αυτή που 
διανύουμε κατάφεραν να κρατήσουν χαμηλές 
τις τιμές ακόμα και σε βάρους του δικούς τους 
κέρδους. Όλα αυτά μαζί λοιπόν συνθέτουν το 
κατάλληλο περιβάλλον που να δικαιολογεί την 
πεποίθησή μου ότι στις λαϊκές αγορές ο κατα-

ναλωτής ψωνίζει τα καλύτερα και τα οικονο-
μικότερα προϊόντα. 

●  Μιλήσατε προηγουμένως για τις δύσκολες 
οικονομικά περιόδους στις οποίες οι άν-
θρωποι των λαϊκών αγορών κατάφεραν να 

κρατήσουν χαμηλά τις τιμές. Πόσο εύκο-
λη ήταν η συνεργασία σας μαζί τους αφού 
εσείς ως αρμόδιος υπουργός είχατε έναν 
κυρίαρχό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια; 
Ήταν ατέλειωτες οι ώρες που περάσαμε με 

τον Δημήτρη Μουλιάτο χαράσσοντας από κοι-
νού όλη αυτή την αρχιτεκτονική των αναχω-
μάτων που ύψωσαν οι άνθρωποι των λαϊκών 

αγορών απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. 
Πολλές φορές η κοινή αγωνία μας ήταν μεγά-
λη. Θυμάμαι μάλιστα κάποια βράδια που ξενυ-
χτούσαμε στο γραφείο μου προσπαθώντας να 
ρυθμίσουμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες 
ενός ευρύτερου σχεδίου το οποίο, σεβόμενο 
πάντοτε τους βασικούς κανόνες της ελεύθε-
ρης αγοράς , θα δημιουργούσε τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις ώστε να προστατευθεί από την 
αισχροκέρδεια το εισόδημα του απλού Έλλη-
να. Είναι τότε που είπα στον Δημήτρη Μουλιά-
το ότι δεν αρκούσε να δώσουμε από κοινού 
αυτή τη μάχη κατά της ακρίβειας αλλά έπρε-
πε κιόλας να την κερδίσουμε. 

●  Πόσο νομίζετε ότι η ΠΟΣΠΛΑ αλλά και γε-

νικότερα οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών 
ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την έκκληση να 
κερδίσουν τη μάχη κατά της ακρίβειας; 
Σας απαντάω ευθαρσώς ότι έδωσαν και τη 

ψυχή τους. Απέδειξαν ότι πάνω απ’ όλα είναι 
άνθρωποι με άλφα κεφαλαίο αφού στην πιο 
δύσκολη περίοδο όταν ο πόλεμος στην Ου-
κρανία είχε δημιουργήσει ένα διεθνές οικο-
νομικό τσουνάμι κατάφεραν να προσφέρουν 
στον Έλληνα καταναλωτή προϊόντα άριστης 
ποιότητας σε τιμές οι οποίες ταίριαζαν από-
λυτα με το βαλάντιο ακόμα και του ασθενέστε-
ρου ελληνικού νοικοκυριού. 

●  Με το νόμο τον οποίο ψηφήσατε στη Βου-
λή για τις λαϊκές αγορές δημιουργούνται 
εντελώς νέα δεδομένα για ολόκληρο τον 
κλάδο. Πως βλέπετε σήμερα το μέλλον των 
λαϊκών αγορών;
Καταφέραμε με τον Δημήτρη Μουλιάτο και 

ύστερα από πολλές και επίπονες προσπάθει-
ες να συγκεράσουμε αντιτιθέμενες απόψεις 
και να συντάξουμε ένα νομοθετικό κείμενο το 
οποίο υπερψηφίστηκε στο κοινοβούλιο και 
αποτελεί πλέον το νέο καταστατικό χάρτη των 
λαϊκών αγορών. Πετύχαμε, λοιπόν, να δημι-
ουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις 
που εκσυγχρονίζουν τον κλάδο και τον βά-
ζουν σε ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό πε-
ριβάλλον προς όφελος όχι μόνο των επαγγελ-
ματιών και των παραγωγών πωλητών αλλά 
και των ίδιων των καταναλωτών. 

●  Το 2023 θα είναι μία εκλογική χρονιά. 
Ποιες είναι λοιπόν οι εκτιμήσεις σας;
Ο ελληνικός λαός απέναντι στον λαϊκισμό, 

στην φθηνή δημαγωγία, στα προκλητικά ψεύ-
δη και στη φθηνή προπαγάνδα θα υψώσει τα 
δικά του αναχώματα της λογικής και των εθνι-
κών μας συμφερόντων. Είναι ευτύχημα ότι σε 
αυτή τη δύσκολη παγκόσμια συγκυρία στο τι-
μόνι της χώρας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ο οποίος είναι από τους πλέον επιτυχη-
μένους ευρωπαίους ηγέτες. Θεωρώ, λοιπόν, 
ότι σε αυτήν τη δεύτερη τετραετία την οποία με 
τη ψήφο του θα μας δώσει ο ελληνικός λαός 
το μεταρρυθμιστικό έργο θα συνεχιστεί και θα 
δρέψουμε όλοι τους καρπούς του. 

●  Και μία τελευταία ερώτηση κύριε υπουρ-
γέ. Πως θα χαρακτηρίζατε τη συνεργασία 
σας με τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημή-
τρη Μουλιάτο;
Είμαι ευτυχής που συνεργάζομαι με τον Δη-

μήτρη. Πέρα από την προσωπική φιλία την οποία 
έχουμε οικοδομήσει θεωρώ ότι αποτελεί πρό-
τυπο ηγέτη ενός κλάδου ο οποίος μάχεται για τα 
συμφέροντα του κλάδου αυτού έχοντας πάντο-
τε μπροστά του τη λεγόμενη μεγάλη εικόνα. Δη-
λαδή αγωνίζεται όχι μόνο για το καλό των συ-
ναδέλφων του αλλά και για το καλό όλων των 
καταναλωτών οι οποίο καθημερινά ψωνίζουν 
στις λαϊκές αγορές. Άλλωστε έχει αποδείξει την 
ευαισθησία του και με το πλήθος των κοινω-
νικών δράσεων τις οποίες αναλαμβάνει για τις 
κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν ανάγκες. 
Θεωρώ, λοιπόν ,ότι μέσα σε αυτές τις συγκυρί-
ες ο Δημήτρης Μουλιάτος καταξιώνεται σας ο 
άνθρωπος ο οποίος έχει πράγματι αλλάξει τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι λαϊκές αγο-
ρές. Με άλλα λόγια έχει βάλλει τα στέρεα θεμέ-
λια για τις λαϊκές αγορές του μέλλοντος. 

➔
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Τ ην έμπρακτη στήριξή του προς τον 
κλάδο των λαϊκών αγορών και κατ’ 
επέκταση προς τον απλό Έλληνα κα-
ταναλωτή απέδειξε με τον πιο άμεσο 

και ενεργό τρόπο ο υπουργός Εσωτερικών 
Μάκης Βορίδης. 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός σε πα-
λιότερη συνέντευξή του προς την εφημερίδα 
μας είχε αποκαλύψει τη βαθιά φιλία η οποία 
τον συνδέει με τους παραγωγούς αλλά και με 
τους επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγο-
ρών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην εκλο-
γική του περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής. 

Στον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη 
έπεσε το βαρύ καθήκον να συντάξει το νόμο 
με τον οποίο ιδρύεται το νομικό πρόσωπο των 
λαϊκών αγορών δια του οποίου όλες οι διατά-
ξεις που υπάρχουν στο νόμο 4849/2021 μπαί-
νουν σε εφαρμογή. 

Δεν θα ήταν δυνατόν, άλλωστε, όλος αυτός 
ο νέος πραγματικά επαναστατικός καταστατι-
κός χάρτης των λαϊκών αγορών που ψηφίστη-
κε στο ελληνικό κοινοβούλιο το Νοέμβριο του 
2021 να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς να υπάρχει 
ο φορέας ο οποίος θα τον υλοποιήσει. 

Διακεκριμένος νομικός με μακρόχρονη 
εμπειρία στην κατάρτιση σύνθετων νομικών 
κειμένων ο Μάκης Βορίδης ήταν πράγματι ο 
κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση 
για να δώσει με το νομικό πρόσωπο σάρκα 
και οστά σε αυτό το νομικό δημιούργημα της 
κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που 
ανοίγει νέους δρόμους προς ένα καλύτερο 
μέλλον στις λαϊκές αγορές. 

Κατά τη συνάντησή μας με τον υπουργό 
Εσωτερικών ο Μάκης Βορίδης ξεδίπλωσε 
όλες τις παραμέτρους αυτής της νέας νομι-
κής οντότητας αλλά μας μίλησε και για ευρύ-
τερα θέματα των λαϊκών αγορών, δίνοντας 
ως πρωτοκλασάτος υπουργός και το ανάλο-
γο στίγμα για τη νέα χρονιά η οποία ανέτειλε 
και η οποία σηματοδοτείται από την επικείμε-
νη εκλογική αναμέτρηση. 

●  Ποια η σημασία του νέου νομικού προσώ-
που κύριε υπουργέ το οποίο εσείς με την 
ανάλογη νομική διαδικασία θεσμοθετήσατε;
Θα μπορούσα να σας κάνω πολύπλοκες νο-

μικές αναλύσεις αλλά θα επιλέξω να μιλήσω 
όχι ως νομικός αλλά ως πολιτικός και σπεύδω 
να συμπληρώσω, ως πιστός πελάτης, εδώ και 
πολλά χρόνια των λαϊκών αγορών. Τα πράγ-
ματα λοιπόν είναι πολύ απλά. Εμείς δημι-
ουργήσαμε τον φορέα ο οποίος θα υλοποιή-
σει όλες εκείνες τις προδιαγραφές του νόμου 
4849/2021 και ο οποίος αποτελεί το νέο κατα-
στατικό χάρτη των λαϊκών αγορών. Πρόκειται 
δηλαδή για ένα νομικό πρόσωπο διά του οποί-
ου θα λειτουργούν από εδώ κι εμπρός οι λα-
ϊκές αγορές στην πατρίδα μας τόσο στην Αττι-
κή όσο και στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ λοιπόν 
ότι πρόκειται για μία βαθιά τομή στον τρόπο 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών αλλά και για 

νομοθετικές πρωτοβουλίες και πράξεις για τις 
οποίες η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη μπορεί δικαίως να υπερηφανεύεται. 

●  Είναι γνωστή η αγάπη σας και η ευαισθη-
σία σας για τα ζητήματα αλλά και για τους 
ανθρώπους των λαϊκών αγορών. Από που 
έχουνε προκύψει;
Στην εκλογική περιφέρεια στην οποία πο-

λιτεύομαι μοχθούν για το μεροκάματο συχνά 
και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, εκα-
τοντάδες παραγωγοί αλλά και επαγγελματί-
ες πωλητές λαϊκών αγορών. Είναι αυτοί που 
με στήριξαν στα πρώτα κοινοβουλευτικά μου 
βήματα και αποτελούν τη στέρεα πολιτική και 
εκλογική μου βάση. Και είναι αυτοί επίσης οι 
οποίοι ήταν δίπλα μου και σε δύσκολες στιγ-
μές που, όπως είναι φυσικό, κάθε πολιτικός 
αντιμετωπίζει! Έτσι λοιπόν σφυρηλατήθηκαν 
οι σχέσεις μου με τις λαϊκές αγορές και τους 
ανθρώπους τους. 

●  Από αυτή τη μακρόχρονη σχέση που έχε-
τε με τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών 
ποια είναι τα συμπεράσματά σας και πως 
θα τους χαρακτηρίζατε;
Ακούστε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι 

πρώτα απ’ όλα άνθρωποι του λαού και αμέ-
σως μετά άνθρωποι… των αγορών. Με άλλα 
λόγια έχουν αναπτύξει μία ιδιαίτερη χημεία με 
την πελατεία τους αφού ζούνε τόσο κοινωνι-

κά όσο και χωροταξικά μέσα στον πυρήνα του 
καθημερινού γίγνεσθαι. Αυτή η ώσμωση, λοι-
πόν, έχει δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες 
ώστε οι λαϊκές αγορές, ως θεσμός, να δημι-
ουργούν τις ιδανικές συνθήκες για τον Έλληνα 
καταναλωτή μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες 
οικονομικές συγκυρίες. 

●  Όταν λέτε δύσκολες συγκυρίες τι ακριβώς 
εννοείτε;
Μα μετά την εισβολή στην Ουκρανία τίπο-

τα πια στον κόσμο δεν είναι όπως πριν. Ει-
δικά εμείς εδώ στην Ευρώπη ζούμε με τον 
πιο σκληρό, θα έλεγα ακόμα και με εφιαλτι-
κό τρόπο, τις συνέπειες αυτού του πολέμου. 
Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Και το κυριότε-
ρο ,η ενεργειακή κρίση, αλλά όχι μόνο αυτή, 
έχει δημιουργήσει ένα τσουνάμι ανατιμήσε-
ων που απειλεί άμεσα το οικογενειακό εισό-
δημα και τελικά αυτήν την ίδια την καθημε-
ρινότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
ελλήνων πολιτών. 

●  Πως κατά τη γνώμη σας αντέδρασε η ελ-
ληνική κυβέρνηση σε αυτή τη λαίλαπα του 
πολέμου;
Καταρχάς από την πρώτη στιγμή και με από-

φαση του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη η ελληνική κυβέρνηση τοποθετή-
θηκες στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός υπήρξε πρωτοπόρος και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο στις προτάσεις για λήψη 
μέτρων που θα αποτελούσανε ένα ικανοποιη-
τικό ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση και στην 
ακρίβεια. Να σας θυμίσω ότι από την πρώτη 
στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε την 
επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερί-
ου λέγοντας ότι σε αυτήν την περίοδο της κρί-
σης οι αγορές δεν μπορούνε να λειτουργούνε 
ανεξέλεγκτα. Αλλά και στο εσωτερικό επίπε-
δο η κυβέρνησή μας δημιούργησε όλο εκεί-
νο το νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο για να 
στηρίξει όχι μόνο τους ευάλωτους αλλά και τη 
μεσαία τάξη, θα έλεγα το σύνολο των κατανα-
λωτών, απέναντι στην ενεργειακή και επισιτι-
στική κρίση καθώς επίσης και απέναντι στην 
ακρίβεια. 

●  Πόσο νομίζετε ότι αυτά μετρά απέδωσαν 
και κατά πόσο ανακουφίστηκαν τα νοικο-
κυριά;
Τα όρια του προϋπολογισμού είναι εκ των 

πραγμάτων πεπερασμένα. Και όσοι ισχυρί-
ζονται ότι μπορούν να λύσουν τα οικονομι-
κά προβλήματα με μαγικό τρόπο απλώς κο-
ροϊδεύουνε τους Έλληνες. Και σε αυτήν την 
περίπτωση περίσσεψε ο λαϊκισμός από την 
πλευρά της αντιπολίτευσης και δη της αξι-
ωματικής. Όμως και σε αυτήν την περίπτω-
ση οι κοινωνίες αποδεικνύου ότι είναι πολύ 
πιο προχωρημένες από ορισμένους ταγούς 
τους. Η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, και 

αυτό καταγράφηκε και στις έρευνες της κοι-
νής γνώμης, θεώρησε ότι αυτά τα κυβερνη-
τικά μέτρα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση 
αφού ανακούφιζαν σημαντικότατα τους κατα-
ναλωτές χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τους δη-
μοσιονομικούς στόχους. Θα μου επιτρέψετε 
όμως να συμπληρώσω και κάτι ακόμα, κατά 
τη γνώμη μου καθοριστικό πάνω σε αυτό το 
ζήτημα… 

●  Παρακαλώ κύριε υπουργέ τι θα θέλατε να 
συμπληρώσετε;
Ακούστε, θεωρώ ότι όπως και στην περί-

οδο της πανδημίας, έτσι και στην οικονομική 
και επισιτιστική κρίση αποφασιστικός ήταν ο 
ρόλος των λαϊκών αγορών για να αντιμετωπι-
στεί η ακρίβεια αλλά και σε ορισμένες περι-
πτώσεις και η αισχροκέρδεια. Εκτός δηλαδή 
από τα κυβερνητικά μέτρα η λειτουργία των 
λαϊκών αγορών στις οποίες ο κάθε Έλληνας 
καταναλωτής μπορεί να βρίσκει εξαιρετικά 
προϊόντα και σε πολύ καλές τιμές, αποτέλε-
σαν από μόνες τους ένα ισχυρό τείχος απένα-
ντι στις συχνά ανεξέλεγκτες συνέπειες της ει-
σαγόμενης ακρίβειας. Θα έλεγα δηλαδή ότι οι 
λαϊκές αγορές σε αυτήν την περίπτωση υπήρ-
ξαν τα πραγματικά αντισώματα της ελληνικής 
κοινωνίας κόντρα στον ιό της κερδοσκοπίας 
και δυστυχώς συχνά και της αισχροκέρδειας. 

●  Είναι γνωστή η ευαισθησία σας για τα εθνι-
κά θέματα. Τι θα είχατε να μας πείτε για την 
τουρκική προκλητικότητα και τον αναθεω-
ρητισμό του Ερντογάν;
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 

απέδειξε ότι είναι μία κυβέρνηση η οποία 
ασκεί πράγματι μία εθνική πολιτική. Και νο-
μίζω ότι είναι ευτυχής η συγκυρία που βρέ-
θηκε τώρα στο τιμόνι της χώρας ο σημερι-
νός πρωθυπουργός. Ο Ερντογάν ξέρει ότι 
έχει απέναντι του έναν αποφασισμένο ηγέτη 
ο οποίος κινείται με ψυχραιμία, μεθοδικότη-
τα και με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέ-
ρον χωρίς μικροπολιτικές οπισθοβουλίες. Και 

εδώ τα πράγματα είναι απλά. Η Ελλάδα παρα-
μένει προσηλωμένη στις αρχές του διεθνούς 
δικαίου αλλά δεν μένει σε αυτό. Τα εξοπλι-
στικά προγράμματα με αμυντικό προσανατο-
λισμό δημιουργούν ήδη το κατάλληλο απο-
τρεπτικό περιβάλλον ώστε η γειτονική χώρα 
να αντιληφθεί ότι αναθεωρητισμοί, προκλή-
σεις και αμφισβητήσεις συνθηκών δεν μπο-
ρούν να περάσουν στον 21ο αιώνα. Αλλά και 
σε αμιγώς διπλωματικό επίπεδο έχουν οικο-
δομηθεί οι συμμαχίες εκείνες οι οποίες καθι-
στούν τη χώρα μας πραγματικά χαλυβδωμέ-
νη και σε διπλωματικό επίπεδο απέναντι σε 
κάθε επιβουλή. 

●  Όπως είναι γνωστό το 2023 είναι μία εκλο-
γική χρονιά. Ποιες είναι οι προβλέψεις 
σας;
Η αναμέτρηση θα είναι ανάμεσα στον λαϊκι-

σμό και στην υπευθυνότητα. Η ελληνική κοι-
νωνία όμως έχει διδαχθεί από τα πειράμα-
τα του λαϊκισμού τα οποία πληρώσαμε πάρα 
πολύ ακριβά. Όπως πολύ σωστά λέει ο πρω-
θυπουργός οι Έλληνες έχουν να διαλέξουν 
ανάμεσα στον ίδιο και στον αρχηγό της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης. Παρά τα εμπόδια 
τα οποία βάζει ο εκλογικός νόμος της απλής 

αναλογικής θεωρώ ότι οι Έλληνες θα επιλέ-
ξουν την υπευθυνότητα και όχι τον λαϊκισμό. 
Με άλλα λόγια θα επιλέξουν την αυτοδύναμη 
Ελλάδα και δώσουν στη Νέα Δημοκρατία την 
ανάλογη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο ώστε 
να συνεχίσει αυτό το μεταρρυθμιστικό έργο το 
οποίο ξεκίνησε το 2019. Τα μηνύματα τα οποία 
λαμβάνω από την καθημερινή επαφή με τον 
κόσμο είναι μηνύματα ελπιδοφόρα. Σε τελι-
κή ανάλυση είναι νωπές ακόμα οι μνήμες από 
την προηγούμενη διακυβέρνηση. Πιστεύω, 
λοιπόν, ότι δεν θα γυρίσουμε προς τα πίσω, 
θα πορευθούμε προς ένα καλύτερο μέλλον το 
οποίο σήμερα περνάει μέσα από την κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας και της πρωθυ-
πουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

●  Σε όλη αυτή την περίοδο της συνεργασία 
σας με την ΠΟΣΠΛΑ και με βάση τη μακρά 
πολιτική εμπειρία σας ποια είναι τα συμπε-
ράσματα τα οποία έχετε για την ομοσπον-
δία και τους ανθρώπους της;
Γνωρίζω τον Δημήτρη Μουλιάτο εδώ και 

πολλά χρόνια και από την πολιτική και από 
την επαγγελματική και κοινωνική δράση του. 
Αλλά τώρα μου δόθηκε η ευκαιρία να κατα-
λάβω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και 

ως πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ ,ως εκπρόσωπος 
δηλαδή ενός επαγγελματικού και κοινωνι-
κού κάδου με κυρίαρχη θέση στη γενικότε-
ρη δημόσια ζωή της χώρας μας. Νομίζω ότι 
στο πρόσωπο του Δημήτρη Μουλιάτου συνα-
ντώνται η υπευθυνότητα, η σοβαρότητα αλλά 
ταυτόχρονα και η συνδικαλιστική μαχητικότη-
τα. Μου έκανε εντύπωση η βαθιά γνώση του 
όχι μόνο των ζητημάτων των λαϊκών αγο-
ρών, αυτό άλλωστε ήταν αναμενόμενο, αλλά 
και των ευρύτερων ζητημάτων τα οποία απα-
σχολούν την ελληνική κοινωνία. Είχα δηλα-
δή απέναντί μου, σε όλη αυτήν την περίοδο 
της συνεργασίας μας , έναν ώριμο δημόσιο 
άνδρα ο οποίος συνδύαζε τόσο την καινοτο-
μία όσο και τη σύνεση. Βεβαίως και υπερα-
σπιζόταν τον κλάδο του αλλά ταυτόχρονα δεν 
έχανε και την εικόνα του γενικού συνόλου, με 
άλλα λόγια ενδιαφερότανε εξίσου και για τον 
Έλληνα καταναλωτή. Σε απλά ελληνικά δεν 
είχε παρωπίδες, συντεχνιακά σύνδρομα και 
παρωχημένες συνδικαλιστικές εμμονές. Γι’ 
αυτό συνεννοηθήκαμε και μπορέσαμε, είναι 
αλήθεια μέσα από δαιδαλώδεις νομικές και 
διοικητικές ατραπούς, να βγούμε στο ξέφω-
το και να δημιουργήσουμε, μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, όλο εκείνο το πλαίσιο με το 
οποίο θα λειτουργούν πλέον οι λαϊκές αγορές 
του μέλλοντος. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό 
που κατά τη θητεία μου στο υπουργείο Εσω-
τερικών είχα την ευκαιρία να συμβάλλω και 
εγώ σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μουλιά-
το στο κτίσιμο αυτού του νέου οικοδομήματος 
των λαϊκών αγορών το οποίο για τις επόμενες 
δεκαετίες θα λειτουργήσει κυρίως προς όφε-
λος του Έλληνα καταναλωτή. 

●  Και μία ακροτελεύτια ερώτηση κύριε 
υπουργέ. Είναι αλήθεια ότι είστε πιστός 
πελάτης των λαϊκών αγορών;
Μα τι λέτε τώρα; Εδώ και πάρα πολλά χρό-

νια, σχεδόν από παιδί, θυμάμαι την οικογέ-
νειά μου να ψωνίζει από τις λαϊκές αγορές 
και εγώ να περπατάω σε αυτές. Βεβαίως και 
αυτό συνεχίστηκε και μετά ,όταν δημιούργησα 
εγώ τη δική μου οικογένεια. Δεν σας κρύβω 
,μάλιστα, ότι , όταν έχω λίγο ελεύθερο χρό-
νο , επισκέπτομαι τις λαϊκές αγορές, κυρίως 
της εκλογικής μου περιφέρειας, όχι μόνο για 
να ψωνίσω από τους πάγκους όπου συναντάς 
εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα και αγαθά σε 
τεράστια ποικιλία και πραγματικά χαμηλές τι-
μές, αλλά και για να κάνω παρέα με τους αν-
θρώπους των λαϊκών αγορών. Αφουγκράζο-
μαι έτσι τον σφυγμό της ελληνικής κοινωνίας 
γιατί όπως αντιλαμβάνεστε όταν ο πολιτικός 
χάσει αυτήν την επαφή του με τον κόσμο , τότε 
στην ουσία χάνει και τον συνδετικό κρίκο που 
τον συνδέει με τη λαϊκή βάση και με αυτούς 
που εκπροσωπεί. Για όλους αυτούς τους λό-
γους, λοιπόν ,οι λαϊκές αγορές παραμένουν 
μία σταθερή αξία τόσο στην προσωπική όσο 
και στην πολιτική μου πορεία.

Με το «νομικό πρόσωπο» βάλαμε τα θεμέλια για τις λαϊκές αγορές του μέλλοντος
Ο ΜΑΚΉΣ ΒΟΡΙΔΉΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΩΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΟΥΛΙΑΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Ο υπουργός Εσωτερικών μιλάει και για τις στέρεες σχέσεις που έχει αναπτύξει με επαγγελματίες και παραγωγούς από τα πρώτα βήματά του στην πολιτική 
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Ή Περιφέρεια Αττικής σε κοινή πορεία με την ΠΟΣΠΛΑ και τον Δημήτρη Μουλιάτο
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΉΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ιδιαίτερη αναφορά και στο σημαντικό κοινωνικό έργο το οποίο υλοποιείται με τις πολλαπλές συνέργειες των δύο φορέων

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης υπήρξε ο πολιτικός και 
αυτοδιοικητικός άρχοντας ο οποίος 
από την πρώτη στιγμή της διαδρο-

μής του στο δημόσιο βίο της χώρας συνδέ-
θηκε πολύ στενά με τις λαϊκές αγορές. Από τα 
πρώτα βήματά του στην τοπική αυτοδιοίκη-
ση ,αρχικά ως πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου του δήμου Πεύκης και αργότερα ως 
απόλυτα επιτυχημένος δήμαρχος Αμαρουσί-
ου είχε καθημερινή επαφή με τις λαϊκές αγο-
ρές της περιοχής του και γνώρισε από πρώτο 
χέρι τα ζητήματα του κλάδου. 

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι από την πρώτη 
στιγμή της υποψηφιότητας του για την περιφέ-
ρεια της Αττικής επέλεξε να έχει στο πλευρό 
του τον σημερινό πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δη-
μήτρη Μουλιάτο και να χαράξουν από κοινού 
οι δύο άνδρες την πολιτική την οποία θα ακο-
λουθούσε ως περιφερειάρχης Αττικής στον 
τομέα των λαϊκών αγορών. 

Αμέσως μετά την εκλογή του ο Γιώργος 
Πατούλης έκανε την πρώτη καινοτομία αφού 
όρισε ως ειδικό αντιπεριφερειάρχη , αρμόδιο 
για τις λαϊκές αγορές, για πρώτη φορά στην 
ιστορία της περιφέρειας Αττικής , τον διακε-
κριμένο αυτοδιοικητικό Σταύρο Μελά.

Αμέσως μετά η τοποθέτηση του Χάρη Πα-
σβαντίδη στη διεύθυνση των Λαϊκών Αγορών 
της Περιφέρειας Αττικής συμπλήρωσε αυτό 
το πετυχημένο αρχιτεκτόνημα δημιουργώντας 
έτσι μία κατάλληλη ανθρωπογεωγραφία που 
προοιώνιζε ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό 
έργο και στην ουσία ήταν ο πρόλογος του όλου 
μεταρρυθμιστικού οικοδομήματος στον τομέα 
των λαϊκών αγορών. 

Έτσι λοιπόν όταν ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ 
Δημήτρης Μουλιάτος ξεκίνησε τις πρώτες 
επαφές με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη ώστε να δημιουργηθεί το καινούριο 
νομικό και διοικητικό πλαίσιο για τη λειτουρ-
γία των λαϊκών αγορών, ο Γιώργος Πατούλης 
πρωτοστάτησε και σε αυτόν τον τομέα. 

Όλα αυτά βεβαίως συνέπεσαν με το ξέσπα-
σμα της πανδημίας η οποία έθετε νέες προτε-
ραιότητες για τον περιφερειάρχη που αυτή τη 

φορά έπρεπε να κατέβει επί του πεδίου ώστε 
να αντιμετωπίσει αυτήν την υγειονομική κρί-
ση η οποία εκτός από την Ελλάδα απειλούσε 
και ολόκληρο τον πλανήτη. 

Ειδικότερα στον τομέα των λαϊκών αγορών 
η στενή συνεργασία Πατούλη-Μουλιάτου ήταν 
αυτή που εκτός όλων των άλλων κράτησε τις λα-
ϊκές αγορές ανοιχτές σε όλη τη διάρκεια της παν-
δημίας με ευεργετικές συνέπειες τόσο για τον ίδιο 
τον κλάδο όσο και για το σύνολο των ελλήνων κα-
ταναλωτών αφού οι λαϊκές αγορές αποτέλεσαν 
από την εποχή εκείνη το ιδανικό ανάχωμα στην 
κερδοσκοπία και την αισχροκέρδεια. 

Την ίδια ώρα ο μηχανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής τέθηκε σε συναγερμό ώστε να αντιμε-
τωπίσει με επιτυχία όλες τι υγειονομικές προ-

κλήσεις που απαιτούσε αυτή η ξαφνική υγει-
ονομική κρίση του κορωνοϊού. 

Έτσι λοιπόν ο Γιώργος Πατούλης συνδέθη-
κε άμεσα, από τις πρώτες κιόλας ημέρες των 
νέων του καθηκόντων , με τον κόσμο των λα-
ϊκών αγορών και με τη νέα πραγματικότητα 
που είχε δημιουργηθεί σε αυτόν. 

Τώρα λοιπόν , μετα από αυτό το επιτυχές 
crash test , η Περιφέρεια Αττικής καλείται σε 
μια νέα συνεργασία με τις λαϊκές αγορές μέσα 
στο νέο νομικό και διοικητικό πλαίσιο που έχει 
δημιουργηθεί και το οποίο θέτει τις βάσεις για 
ένα καλύτερο αύριο για τον θεσμό. 

Η εφημερίδα μας συνάντησε τον περιφε-
ρειάρχη Αττικής στο γραφείο του και είχε μία 
πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του.

●  Κύριε περιφερειάρχη η νέα χρονιά που 
μόλις ανέτειλε είναι ταυτόχρονα και χρο-
νιά εκλογών άρα και έτος απολογισμού της 
δική σας θητείας…
Ο απολογισμός μας είναι θετικός και θα πα-

ρουσιαστεί στους πολίτες της Αττικής εγκαί-
ρως ώστε αυτοί να λάβουν τις αποφάσεις 
τους. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι βρε-
θήκαμε μπροστά σε ένα τσουνάμι προκλήσε-
ων στην αρχή της θητείας μας στις οποίες 
προκλήσεις ανταποκριθήκαμε εργαζόμενοι 
σκληρά, συλλογικά και με τολμηρά βήματα. 
Τίποτα δεν ήταν τότε εύκολο ούτε βεβαίως και 
αυτονόητο. Εργαστήκαμε σκληρά για να αντι-
μετωπίσουμε σε συνεργασία με την κυβέρνη-
ση τις τεράστιες και πρωτόγνωρες απειλές του 

κορωνοϊού. Και μια που μιλάμε για τις λαϊκές 
αγορές σε εκείνες τις δύσκολες ώρες κατα-
φέραμε σε συνεργασία με την ΠΟΣΠΛΑ να τις 
κρατήσουμε ανοιχτές. 

●  Πόσο δύσκολο ήταν αυτό;
Μα τι λέτε τώρα; Θυμηθείτε όλους αυτούς 

που έλεγαν ότι οι λαϊκές αγορές έπρεπε να 
κλείσουν και μάλιστα άμεσα. Σας πληροφο-
ρώ ότι ήταν μία πολύ δύσκολη άσκηση για δυ-
νατούς λύτες. Αλλά δεν δειλιάσαμε, βγήκαμε 
μπροστά και τα καταφέραμε. 

●  Τώρα όμως είμαστε αντιμέτωποι με μία νέα 
κρίση επισιτιστική, οικονομική και κοινω-
νική. Πώς θα αντιμετωπιστεί;
Οι δράσεις της Περιφέρειας είναι και στον 

τομέα αυτό πολλές και συντονισμένες και κυ-
ρίως ρεαλιστικές. Στηρίζουμε τις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες και σε συνεργασία με τους 
δήμους της Αττικής έχουμε απλώσει αυτό το 
δίχτυ της κοινωνικής προστασίας έτσι ώστε 
να απορροφήσουμε τους κραδασμούς. Η Πε-
ριφέρεια Αττικής ως δευτεροβάθμιος φορέας 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι στην πρώτη 
γραμμή αυτής της προσπάθειας σε συνεργα-
σία βεβαίως πάντοτε με τους δήμους. 

●  Να έρθουμε στο ζήτημα των λαϊκών αγο-
ρών. Πώς βλέπετε την καινούρια πραγμα-
τικότητα που έχει δημιουργηθεί τόσο με 
τον νέο νόμο πλαίσιο όσο και με τη δημι-
ουργία του νέου νομικού προσώπου;
Όλα αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει και θεωρώ ότι 
αποτελεί , μεταξύ άλλων και προσωπική επι-
τυχία του Δημήτρη Μουλιάτου γιατί , μέσα σε 
αυτές τις πολύ δύσκολες συγκυρίες, κατάφε-
ρε να πετύχει τη μεγάλη αλλαγή και να φέρει 
σε πέρας ένα πραγματικά μνημειώδες νομο-
θετικό έργο. Η Περιφέρεια Αττικής με την τερά-
στια συσσωρευμένη εμπειρία της στη διαχείρι-
ση, στην οργάνωση και τον έλεγχο των λαϊκών 
αγορών θα συμβάλει καθοριστικά στην ολο-
κλήρωση αυτής της κορυφαίας μεταρρύθμι-
σης. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε αρ-

μονικότατα με τους νέους φορείς ώστε να 
φέρουμε άμεσα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

●  Πόσο εύκολο νομίζετε ότι θα είναι αυτό;
Είμαστε εδώ για να απορροφήσουμε όλους 

τους πιθανούς κραδασμούς έτσι ώστε αυτή 
η μεταρρύθμιση να προχωρήσει ομαλά και 
χωρίς να θιγούν εργασιακά δικαιώματα ή να 
επηρεαστούν εργασιακές σχέσεις. Σε τελική 
ανάλυση ο στόχος είναι γνωστός και διακη-
ρυγμένος. Το νέο μεταρρυθμιστικό θεσμικό 
πλαίσιο πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος 
του κλάδου αλλά πάνω απ’ όλα προς όφελος 
των καταναλωτών σε αυτή τη δύσκολη οικο-
νομική και κοινωνική συγκυρία. 

●  Ακριβώς αυτό θέλω να σας ρωτήσω κύ-
ριε Περιφερειάρχη. Πόσο νομίζετε ότι οι 
λαϊκές αγορές μπορούν πράγματι να απο-
τελέσουν το ανάχωμα σε αυτό το τεράστιο 
και βεβαίως εισαγόμενο κύμα ακρίβειας;
Θέλω να είμαι απολύτως σαφής! Οι λαϊκές 

αγορές αποτελούν, για να σας μιλήσω και λίγο 

ως γιατρός, τα ιδανικά αντισώματα σε αυτό 
τον παγκόσμιο ιό της ακρίβειας. Δεν χρειάζε-
ται να πω πολλά, το βλέπετε καθημερινά στην 
πράξη. Οι λαϊκές αγορές έχουν τα καλύτερα 
και τα οικονομικότερα προϊόντα. Αποτελούν 
μία πραγματική όαση για κάθε νοικοκυριό , 
θα τολμούσα να πως και ανεξαρτήτως οικο-
νομικής δυνατότητας. Σε αυτές τις δύσκολες 
ώρες όλοι στις λαϊκές αγορές καταφεύγουν 
για να προμηθευτούν εκλεκτά προϊόντα σε τι-
μές απολύτως προσιτές για το κάθε βαλάντιο.

●  Εκτός όμως από όλα αυτά τα οποία αναφέ-
ρατε είναι γνωστό ότι οι λαϊκές αγορές κυ-
ρίως μέσω της ΠΟΣΠΛΑ επιτελούν κι ένα 
σημαντικό κοινωνικό έργο. Πολλές φορές 
μάλιστα σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Αττικής…
Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτά τα τέσσερα χρό-

νια που βρίσκομαι στην ηγεσία της Περιφέρειας 
Αττικής είναι πάρα πολλές οι δράσεις τις οποί-
ες έχουμε αναλάβει σε συνεργασία με την ΠΟΣ-
ΠΛΑ και οι οποίες έχουνε μία κοινή συνιστα-

μένη. Να βοηθήσουμε σε κάθε επίπεδο τους 
συμπολίτες μας οι οποίοι έχουνε ανάγκη. Και 
εδώ πρέπει να επισημάνω ότι με έχει εκπλήξει η 
προθυμία αλλά και η αυταπάρνηση των ανθρώ-
πων των λαϊκών αγορών. Βάζουν το συμφέρον 
της κοινωνίας πάνω από το δικό τους επαγγελ-
ματικό συμφέρον. Προσφέρουν τόνους προϊό-
ντων αλλά και πρωταγωνιστούν σε δράσεις που 
πραγματικά ανακουφίζουν χιλιάδες συμπολίτες 
μας , πάντοτε με διακριτικότητα αλλά και με με-
γάλη αποτελεσματικότητα. Είναι κάτι για το οποίο 
όλοι οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών θα πρέπει 
να αισθάνονται πραγματικά υπερήφανοι. Θέλω 
επίσης να επισημάνω την κοινή μας πρωτοβου-
λία με το «όλοι μαζί μαζί μπορούμε» όπου σε ει-
δικά σημεία των λαϊκών αγορών τόσο οι επαγ-
γελματίες και οι παραγωγοί όσο και οι ίδιοι οι 
πολίτες μπορούν να εναποθέτουν καθημερινά 
τις προσφορές τους. 

●  Σε όλη αυτή την περίοδο στην Περιφέρεια 
Αττικής είχατε στενή συνεργασία τόσο με 
την ΠΟΣΠΛΑ όσο και με τον πρόεδρό της 
Δημήτρη Μουλιάτο. Ποια είναι τα συμπε-
ράσματα τα οποία αποκομίσατε από αυτή 
τη συνεργασία;
Μπορώ να πω χωρίς καμία διάθεση υπερ-

βολής ότι η ομοσπονδία και ο πρόεδρος της 
απέδειξαν με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι 
συνδυάζουν αρμονικά τα καλώς εννοούμενα 
συμφέροντα του κλάδου τους με τα συμφέ-
ροντα των καταναλωτών δηλαδή με τα συμ-
φέροντα του συνόλου της ελληνικής κοινωνί-
ας. Είναι μία ευτυχής σύμπτωση που σε αυτή 
τη δύσκολη συγκυρία στο τιμόνι της ΠΟΣΠΛΑ 
βρίσκεται ο Δημήτρης Μουλιάτος και οι συ-
νεργάτες του οι οποίοι πέτυχαν την αρμονι-
κή συνεργασία τόσο με την Περιφέρεια Ατ-
τικής όσο και με τα συναρμόδια υπουργεία. 
Έτσι λοιπόν καταφέραμε να ανταποκριθούμε 
όχι μόνο στις ανάγκες δύο μεγάλων κρίσεων 
της υγειονομικής και της επισιτιστικής αλλά 
να χαράξουμε μαζί και το μέλλον του κλάδου. 
Ειδικά αυτό το τελευταίο νομίζω αποτελεί και 
την πολύτιμη παρακαταθήκη του Δημήτρη 
Μουλιάτου στις λαϊκές αγορές. 
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«Οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών επιτελούν σπουδαίο κοινωνικό έργο» 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΉΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΉΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΩΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΤΟΝ ΕΚΑΝΕ «ΦΑΝ» ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Εξομολογείται ότι οι συνάδελφοί του υπουργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούν με θαυμασμό για τη μεγάλη ανάπτυξη του θεσμού στην Ελλάδα

Π ιστός φίλος των λαϊκών αγορών αλλά 
και πολιτικός που ακόμα κι αν έφτα-
σε στα ύπατα αξιώματα διατηρεί μία 
ξεχωριστή – συνεχή και άμεση επα-

φή με την κοινωνία, ο αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ανοίγει 
σήμερα τα χαρτιά του αλλά και την καρδιά του 
στην εφημερίδα «Λαϊκών Βήμα» και μας μιλά-
ει για όλα σε μία εκ βαθέων συνέντευξη.

Με πολιτικό DNA που παραπέμπει στις βα-
θύτατες ρίζες της μεγάλης κεντροδεξιάς πα-
ράταξης με το λαϊκό και πατριωτικό κομμάτι 
της να τον θεωρεί ως τον πιο γνήσιο εκπρό-
σωπό του, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης συνεχί-
ζει μία παράδοση δεκαετιών πλέον σε εκεί-
νες τις επάλξεις του κόμματος που στην ουσία 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνι-
κής κοινωνίας. 

Σε πλήρη αρμονία με το ευρωπαϊκό εκ-
συγχρονιστικό και μεταρρυθμιστικό πνεύμα 
που έχει εμφυσήσει στην κυβέρνηση ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
της σφυρηλάτησης των σχέσεων της Ελλάδας 
με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και με 
τα ισχυρά κέντρα εξουσίας τα οποία λειτουρ-
γούν εντός των ευρωπαϊκών θεσμών. 

Η μακρά πλέον κυβερνητική εμπειρία του 
σε νευραλγικότατα πόστα όπως υπήρξε αυτό 
του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στο 
οποίο παρήγαγε πρωτοποριακό έργο, καθι-
στούν τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη ένα πολύτι-
μο κυβερνητικό στέλεχος σε αυτή την εξαι-
ρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία στην 
οποία βρίσκεται η πατρίδα μας.  

Εργασιομανής ο ίδιος τόσο στο υπουργείο 
Εξωτερικών όσο και στις λεπτές κυβερνητι-
κές αποστολές τις οποίες του αναθέτει ο πρω-
θυπουργός, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης βρί-
σκει πάντοτε τον χρόνο να δίνει το δυναμικό 
παρών στην εκλογική περιφέρεια της δυτικής 
Αθήνας στην οποία περιοδεύει σχεδόν καθη-
μερινά από το Καματερό έως την Αγία Βαρβά-
ρα και από το Γεροβουνό έως τις εσχατιές της 
εκλογικής περιφέρειας στα σύνορα του Χαϊ-
δαρίου με τον Ασπρόπυργο.

Άριστος γνώστης όλων των ευρωπαϊκών 
θεμάτων ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερι-
κών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είναι, σε αυτήν 
την χρονική συγκυρία, ίσως το πλέον κατάλ-
ληλο κυβερνητικό στέλεχος ώστε να γίνουν 
όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες στον 
τομέα του εκσυγχρονισμού των λαϊκών αγο-
ρών, αφού τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τόσο του 
ΕΣΠΑ όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης μπο-
ρούν να αποδειχθούν ο πλέον κατάλληλος 
μοχλός για τη χρηματοδότηση αυτού του κο-
ρυφαίου εγχειρήματος το οποίο θα μας οδη-
γήσει στις λαϊκές αγορές του μέλλοντος που 
όλοι ονειρευόμαστε. 

Κλειδί βέβαια σε αυτή τη μεγάλη συλλο-
γική προσπάθεια είναι η ιδιαιτέρως στενή 

προσωπική και πολιτική σχέση του αναπλη-
ρωτή υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρ-
βιτσιώτη με τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημή-
τρη Μουλιάτο η οποία χρονολογείται εδώ και 
πολλά χρόνια. 

●  Είναι γνωστό ότι αυτή σχέση σας με τον 
Δημήτρη Μουλιάτο δεν έχει μόνο πολιτι-
κές αλλά και προσωπικές ρίζες. 
Πράγματι! Με τον Δημήτρη Μουλιάτο γνω-

ρίζομαι από την εποχή που ως νεαρός βου-
λευτής περιόδευα στους δήμους της ενιαίας 
τότε περιφέρειας της Β΄ Αθηνών. Ο Δημήτρης 
ήταν αυτός που τότε μετέφερε σε εμένα τον 
παλμό της κοινωνίας όπως αυτός καταγρά-
φεται μέσα σε αυτή τη μεγάλη κοινωνική χο-
άνη που είναι οι λαϊκές αγορές. Μπορώ να πω 
ότι αυτή η σχέση μου με τον σημερινό πρόε-
δρο της ΠΟΣΠΛΑ με καθόρισε κι ως εκλεγμέ-
νο αντιπρόσωπο του λαού αφού ο Δημήτρης 
με έκανε κοινωνό όλου αυτού του γνήσιου λα-
ϊκού γίγνεσθαι. Να σας πω επίσης ότι ο Δημή-

τρης Μουλιάτος διατηρεί ακόμα στενές σχέ-
σεις με τον πατέρα μου, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, 
μεταξύ των οποίων έχει αναπτυχθεί δια μέσου 
των δεκαετιών μία βαθύτατη φιλία και αλλη-
λοεκτίμηση. 

●  Πόσο νομίζετε κύριες υπουργέ ότι οι ευ-
ρωπαϊκοί θεσμοί με τα αντίστοιχα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν 
σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια εκσυγ-
χρονισμού των λαϊκών αγορών;
Τα μέγιστα! Υπάρχει πλέον  ένας νέος Νόμος 

για τις λαϊκές αγορές με εξαιρετικές προδια-
γραφές για την εφαρμογή των οποίων όμως 
απαιτούνται χρήματα. Κι εδώ έρχεται ο μη-
χανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να 
προσφέρει τους πόρους αυτούς μέσα από το 
ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Από τη μεριά 
μου είμαι διατεθειμένος να δουλέψω σκληρά 
ώστε αυτοί οι πόροι να φτάσουν σε κάθε γω-
νιά της λαϊκής αγοράς και να αναγεννήσουν 
τον κλάδο.

●  Πόσο εύκολο είναι όμως αυτό κύριε 
υπουργέ;
Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Γι’ αυτό και σας 

είπα ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά. Οι εντο-
λές όμως του πρωθυπουργού είναι σαφείς. 
Πρέπει όλοι στην κυβέρνηση να βοηθήσουμε, 
ο καθένας από το πόστο του, ώστε να υλοποι-
ηθούν όλα αυτά τα προγράμματα προς όφελος 
της ελληνικής κοινωνίας. Επειδή γνωρίζω 
πολύ καλά τις κοινοτικές οδηγίες και διαδι-
κασίες επιτρέψτε μου να είμαι αισιόδοξος ότι 
το όνειρο τόσο των επαγγελματιών πωλητών 
όσο και των παραγωγών πωλητών των λαϊ-
κών αγορών για τον εκσυγχρονισμό του κλά-
δου τους θα γίνει πραγματικότητα.

●  Παρόλα αυτά κύριε υπουργέ πολλοί συ-
μπολίτες μας οι οποίοι ανήκουν στα ασθε-
νέστερα κοινωνικά στρώματα δοκιμάζο-
νται από τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα 
οι οποίες συμπαρασύρουν και τις τιμές σε 
όλα τα καταναλωτικά ήδη.

Έχετε δίκιο και οφείλω να ομολογήσω ότι 
αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί βαθύτατα. 
Επειδή ακριβώς είμαι σε άμεση και συνεχή 
επαφή με τον κόσμο, ειδικά στις γειτονιές της 
δυτικής Αθήνας, αυτό το εισπράττω από αυτήν 
την καθημερινή επαφή μου. Επιστρέψτε μου 
όμως να συμπληρώσω κάτι ακόμα.

●  Ποιο είναι αυτό κύριε υπουργέ;
Ότι σε αυτήν την εποχή της ακρίβεια οι λα-

ϊκές αγορές αποτελούν μία πραγματική όαση 
όχι μόνο για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες 
μας αλλά και για το σύνολο της ελληνικής κοι-
νωνίας. Γι’ αυτό χάρη στην προσπάθεια των 
ανθρώπων των λαϊκών αγορών οι τιμές κρα-
τούνται, συγκριτικά, σε χαμηλά επίπεδα χω-
ρίς να έχει υποβαθμιστεί στο ελάχιστο η ποι-
ότητα των προϊόντων. Υπό αυτήν την έννοια 
θεωρώ ότι οι λαϊκές αγορές επιτελούν πράγ-
ματι ένα κοινωνικό έργο και σας διαβεβαιώ-
νω ότι αυτό είναι και σε απόλυτη γνώση του 
πρωθυπουργού. 

●  Από την επαφή αυτήν που όπως είπατε 
έχετε με την ελληνική κοινωνία και ειδι-
κότερα με τους ανθρώπους της εκλογικής 
σας περιφέρειας ποια είναι τα συμπερά-
σματα τα οποία συνάγετε; 
Ο κόσμος είναι πολύ πιεσμένος από το κύμα 

της ακρίβειας το οποίο λόγω των διεθνών συν-
θηκών βιώνει. Πολιτεύομαι τόσα χρόνια και 
μπορώ να σας πω ότι ακόμα και στη δύσκολη 
εποχή των μνημονίων, σε ορισμένες τουλάχι-
στον περιπτώσεις, δεν είχαμε βιώσει ανάλο-
γες δυσκολίες. Σκεφτείτε μόνον τι έχει αντιμε-
τωπίσει αυτή η κυβέρνηση σε αυτά τα σχεδόν 
τέσσερα  χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία. 
Από την άλλη μεριά όμως αυτό το οποίο δια-
πιστώνω είναι ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται 
τη δύσκολη συγκυρία γι’  αυτό κι επιδεικνύει 
μία αξιοθαύμαστη ωριμότητα και δεν υποκύ-
πτει στις σειρήνες του λαϊκισμού. Αντιλαμβάνε-
ται δηλαδή ότι έχει μία κυβέρνηση η οποία εί-
ναι ειλικρινής μαζί του και με επικεφαλής τον 
πρωθυπουργό εργάζεται με σοβαρότητα, σχέ-
διο και σύστημα για το καλό του τόπου. 

●  Πόσο το τσουνάμι της ακρίβειας νομίζε-
τε ότι επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις και 
τελικά την κρίση των ψηφοφόρων ενώπι-
ον της κάλπης;
Σημαντικά! Γι’  αυτόν ακριβώς το λόγο με 

απόφαση του ίδιου του πρωθυπουργού η κυ-
βέρνηση έχει πάρει μέτρα όπως είναι το «κα-
λάθι του νοικοκυριού» και το «food pass» για 
την ανακούφιση όχι μόνον των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων αλλά και όλου του κό-
σμου και κυρίως της μεσαίας τάξης. Και αυτά 
τα μέτρα εφόσον η κρίση συνεχίζεται θα ανα-
νεώνονται πάντοτε και θα είναι στοχευμέ-
να. Γιατί η άσκηση πολιτικής είναι στην ου-
σία μία προσφορά προς αυτούς τους οποίους 
έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Κι αυτό απο-

τελεί βασικό ιδεολογικό αξίωμα της παράτα-
ξης μας η οποία έχει βαθύτατες, στέρεες λα-
ϊκές βάσεις. 

●  Έχει όμως και πατριωτικές… Λόγω της θέ-
σης σας ως αναπληρωτή υπουργού Εξω-
τερικών θα θέλαμε και μία σύντομη ενημέ-
ρωση για τα εθνικά θέματά μας.
Η γειτονική χώρα η Τουρκία έχει αντιληφθεί 

πολύ καλά ότι η Ελλάδα κινείται με βάση τις 
αρχές του διεθνούς δικαίου αλλά την ίδια στιγ-
μή διαθέτει συνεχώς και ισχυρότερη αποτρε-
πτική δύναμη ώστε εάν χρειαστεί να υπερα-
σπιστεί αυτές τις αρχές του διεθνούς δικαίου 
και πάνω από όλα να υπερασπιστεί τα εθνικά 
της συμφέροντα. Ύστερα από πολλά χρόνια οι 
Ένοπλές Δυνάμεις της πατρίδας μας εξοπλί-
ζονται με όρους διαφάνειας αλλά και εθνικής 
αναγκαιότητας ώστε πλέον να είμαστε θωρα-
κισμένοι απέναντι σε κάθε απειλή. Είμαστε και 
αποφασισμένοι να μην κάνουμε βήμα πίσω 
στην υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων. 

●  Στην Ευρώπη πως αντιμετωπίζουν πλέον 
της Ελλάδα;
Δεν σας κρύβω ότι η Ελλάδα από μαύρο 

πρόβατο της Ευρώπης την εποχή των μνημο-
νίων αποτελεί πλέον χώρα υπόδειγμα για τον 
τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζει ζητήματα 
στα οποία άλλοι ευρωπαίοι εταίροι μας δεν 
καταφέρνουν να πιάσουν τις δικές μας επιδό-
σεις. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από την επεν-
δυτική έξαρση η οποία αποτελεί την ασφα-
λέστερη απόδειξη ότι η ελληνική οικονομία 
βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης και η 
ελληνική κοινωνία προοδεύει. Ασφαλώς και 
είναι πολλά που ακόμα πρέπει να γίνουν όμως 
το γενικό συμπέρασμα είναι ότι βρισκόμαστε 
επιτέλους στο σωστό δρόμο. Με άλλα λόγια 
περάσαμε από τη λάθος στη σωστή πλευρά 
του σύγχρονου ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.  

●  Θα θέλαμε τώρα κύριε υπουργέ να σας 
κάνουμε και μία πιο προσωπική ερώτη-
ση. Πόσο συχνά επισκέπτεστε τις λαϊκές 
αγορές;
Όπως σας έχω ήδη πει είμαι πιστός φίλος και 

για χρησιμοποιήσω και μία πιο σύγχρονη ορο-
λογία είμαι «φαν» των λαϊκών αγορών και ο άν-
θρωπος ο οποίος με έκανε «φαν» των λαϊκών 
αγορών δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Μου-
λιάτο. Πως λέμε ότι κάποιος σε έκανε «φαν» 
μίας ποδοσφαιρικής ομάδας… Εμένα λοιπόν 
με έκανε «φαν» των λαϊκών ο Μουλιάτος.  

●  Μα πως έγινε αυτό;
Όταν ξεκίνησα να πολιτεύομαι, τις πρώτες 

πολιτικές περιοδείες μου τις ξεκίνησα από 
τις λαϊκές αγορές. Και σ’ αυτές ο Μουλιάτος 
ήταν μαζί μου. Από τότε άλλωστε μας συνδέ-
ει μία στέρεη φιλία η οποία πλέον δεν απλώς 
πολιτική αλλά και βαθιά προσωπική και αν-
θρώπινη. 

●  Γενικώς πως αντιμετωπίζουν στην Ευρώ-
πη αυτήν την μοναδική ελληνική ιδιαιτερό-
τητα των λαϊκών αγορών;
Τις θαυμάζουν και τις θεωρούν ένα πρότυ-

πο και ακριβέστερα σαν ένα τμήμα των σύγ-
χρονων πολιτιστικών και τουριστικών δεδο-
μένων μας. 

●  Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι μας λέτε κάτι που 
μας κάνει κι εμάς υπερήφανους αλλά δη-
μιουργεί και ένα σημαντικό κεκτημένο για 
τις λαϊκές αγορές.
Ασφαλώς! Σας μεταφέρω ακριβώς τις από-

ψεις των ευρωπαίων ιθυνόντων αλλά και της 
ευρωπαϊκής κοινής γνώμης γι’ αυτό το υπαί-
θριο πολυκατάστημα που κάθε ημέρα στή-
νεται σε δεκάδες ελληνικούς δρόμους. Πι-
στεύω ακράδαντα ότι οι εκσυγχρονισμένες 
λαϊκές αγορές όπως αυτές περιγράφονται στο 
νέο νόμο που αποτελεί πλέον τον καταστατι-

κό χάρτη για τον κλάδο θα μπορούν να αποτε-
λούν εκτός όλων των άλλων κι ένα εξαιρετικό 
τουριστικό προϊόν με προφανή οφέλη τόσο για 
τους ίδιους τους ανθρώπους των λαϊκών αγο-
ρών όσο και ευρύτερα για την οικονομία μας. 

●  Και μία τελευταία ερώτηση κύριε υπουρ-
γέ. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από την 
επίσκεψή σας στα γραφεία της ΠΟΣΠΛΑ;
Οι άνθρωποι της ΠΟΣΠΛΑ και ο Δημήτρης 

Μουλιάτος πέτυχαν να προικίσουν τον κλάδο 
με έναν καταστατικό χάρτη και με το νομικό 
πρόσωπο που θα τον εφαρμόσει ώστε πράγ-
ματι να αλλάξουν οι λαϊκές αγορές. Πιστεύω 
λοιπόν ότι ανατέλλει μία νέα εποχή για τις λα-
ϊκές αγορές και είμαι πολύ ευχαριστημένος 
γιατί κι εγώ, τόσο ως πολιτικός όσο κι ως κα-
ταναλωτής, θεωρώ ότι αυτές οι λαϊκές αγο-
ρές θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτή-
σεις της ελληνικής κοινωνίας.
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Δ υναμική παρουσία στις γειτονιές της δυτικής Αθήνας 
καταγράφει ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρα-
τία στον δυτικό τομέα της β’ Αθηνών Μιχάλης Χρυσο-

χοΐδης. Έμπειρα κομματικά στελέχη και μπαρουτοκαπνισμένα 
μέλη των τοπικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας θε-
ωρούν, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ότι η υποψηφι-
ότητα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αποκτά μία ιδιαίτερη δυναμι-
κή η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να τον φέρει σε ασφαλή 
εκλόγιμη θέση. 

Υπενθυμίζεται βεβαίως ότι στην ίδια εκλογική περιφέρεια 
εκλέγεται ως βουλευτής και ο πρόεδρος του κόμματος και 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά, για την ώρα του-
λάχιστον, δεν έχει καταστεί γνωστό αν θα θέσει ξανά υποψη-
φιότητα στον δυτικό τομέα της β’ Αθηνών ή αν θα επιλέξει κά-
ποια άλλη εκλογική περιφέρεια όπως έχει άλλωστε δικαίωμα 
εκ του εκλογικού νόμου. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως και ανεξαρτήτως των πρωθυ-
πουργικών αποφάσεων ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης όχι μόνο ορ-
γώνει του δήμους του δυτικού τομέα αλλά απολαμβάνει και μίας 
εξαιρετικής αποδοχής από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. 

«Τώρα που τον γνωρίζουμε τον Μιχάλη καταλαβαίνουμε πόσο 
πολύ πιάνει τον σφυγμό της κοινωνίας και ιδιαίτερα των ευρύτε-
ρων λαϊκών στρωμάτων» επισημαίνει στέλεχος της Νέας Δημο-
κρατίας του δήμου Χαϊδαρίου το οποίο μόλις πρόσφατα είχε μα-
κρά συνεργασία με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και εντάχθηκε στον 
ευρύτερο κύκλο των πολιτικών φίλων του.

Αλλά και στην άλλη άκρη της τόσο κρίσιμης αυτής εκλογι-
κής περιφέρειας, στην περιοχή του Καματερού καταγράφεται 
ένα εξαιρετικό κλίμα για τον πρώην υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη αφού το όνομά του ακούγεται κατά κόρον στις συζητή-
σεις των καφενείων της περιοχής.

Εκεί όμως που ο άνεμος είναι εξαιρετικά ούριος σε σημείο 
μάλιστα που ορισμένοι να κάνουν λόγο για «τυφώνα Χρυσο-
χοΐδη» είναι στο Περιστέρι το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι για 
πολλές δεκαετίες αποτελούσε απόρθητο κάστρο του ΠΑΣΟΚ. 

«Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει καταφέρει με σπάνια πολι-
τική μαεστρία, με ρεαλισμό αλλά και με μεστό και ουσιαστι-

κό πολιτικό λόγο να αλώσει αυτό το κάστρο δημιουργώντας 
μία συνεχή ροή ψηφοφόρων από τον κεντρώο και τον ευρύ-
τερο πασοκικό χώρο προς της Νέα Δημοκρατία» αποκαλύπτει 
σε συνομιλία που είχαμε μαζί του εμπειρότατο αυτοδιοικητικό 
στέλεχος το οποίο όμως θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του. 

Για του λόγου το αληθές πάντως, στη μακρά συνομιλία που 
είχαμε μαζί του, μας έδωσε στοιχεία με διευθύνσεις και ονό-
ματα στην περιοχή του Αγίου Ιερόθεου όπου φαίνεται πλέον 
η υποψηφιότητα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να καταγράφει μία 
ιδιαίτερη δυναμική. 

Καθοριστικό ρόλο, πάντως, σε όλη αυτή την προσπάθεια του 
πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη να πετύχει την εκλο-

γή του στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια έπαιξε και η 
επίσκεψη την οποία πρόσφατα πραγματοποίησε στα γραφεία 
της ΠΟΣΠΛΑ, στην περιοχή του Περιστερίου, και στη συνά-
ντηση την οποία είχε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δημή-
τρη Μουλιάτο. 

Κατά την κρίσιμη αυτή συνάντηση συζητήθηκαν θέματα τα 
οποία αφορούν στην ασφάλεια των λαϊκών αγορών και ο Μι-
χάλης Χρυσοχοΐδης ξεκίνησε από την αμέσως επόμενη ημέ-
ρα, με τη βοήθεια συνεργατών του, την εκπόνηση ενός μακρό-
πνοου σχεδίου – οδικού χάρτη για την αναμόρφωση όλων των 
κανόνων που διέπουν τον τομέα της ασφάλειας στη λειτουρ-
γία των λαϊκών αγορών. 

Αυτό το ολιστικό πλάνο αναμένεται να ενταχθεί ως ανεξάρ-
τητη ενότητα στο ευρύτερο νομικό και διοικητικό πλαίσιο το 
οποίο θα διέπει πλέον τη λειτουργία των λαϊκών αγορών με 
βάση τόσο το νόμο πλαίσιο 4849/2021 όσο και του νόμου με 
τον οποίο ιδρύθηκε το νέο νομικό πρόσωπο.

«Η πολύχρονη εμπειρία και η επιτυχής θητεία του Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εγγυόνται 
την επιτυχία αυτού του σχεδίου που θα εδραιώσει πάνω σε 
ακλόνητες βάσεις το αίσθημα ασφαλείας στις λαϊκές αγορές για 
το καλό τόσο των επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών όσο 
και του καταναλωτικού κοινού» δήλωσε μετά το πέρας αυτής 
της γόνιμης αρχικής συνεργασίας που είχε με τον Μιχάλη Χρυ-
σοχοΐδη ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος.

Από την πλευρά του ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη ευχαρίστησε όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας και επεσήμα-
νε με νόημα τον κομβικό ρόλο του θεσμού των λαϊκών αγο-
ρών σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία με την εισαγόμενη 
ακρίβεια να απειλεί το εισόδημα όχι μόνο των ευρύτερων λαϊ-
κών στρωμάτων αλλά και της μεσαίας τάξης.

«Οι λαϊκές αγορές είναι αυτές που αποτελούν το ισχυρότερο αντί-
δοτο στην κερδοσκοπία αλλά και την αισχροκέρδεια» είπε ο πρώην 
υπουργός απευθυνόμενος στην ειδική συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου της ομοσπονδίας τονίζοντας παράλληλα ότι ως προερ-
χόμενος από έναν αγροτικό νομό, την Ημαθία, γνωρίζει πολύ καλά 
τα προβλήματα τόσο των παραγωγών όσο και των επαγγελματιών 
αλλά και γενικότερα του αγροτικού κόσμου της χώρας.

Ευχάριστες εκπλήξεις από την υποψηφιότητα του πρώην υπουργού στον δυτικό τομέα της Β’ Αθηνών

«Ο Μιχάλης πιάνει τον σφυγμό της κοινωνίας 
και των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων»

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

T ις λαϊκές αγορές του βόρειου τομέα 
της β’ Αθηνών σαρώνει κυριολεκτι-
κά η υφυπουργός Υγείας αρμόδια για 
θέματα ψυχικής υγείας Ζωή Ράπτη. 

Έχει προκαλέσει πράγματι ιδιαίτερα θετικές 
εντυπώσεις το γεγονός ότι η Ζωή Ράπτη βρί-
σκει τον χρόνο, παρά το εξαιρετικά φορτωμέ-
νο υπουργικό της πρόγραμμα, να είναι σχεδόν 
κάθε εβδομάδα παρούσα στις λαϊκές αγορές 
της εκλογικής περιφέρειάς της. 

«Αυτή η επαφή με τον κόσμο και η καταγρα-
φή των ζητημάτων του επί του πεδίου είναι 
πρώτιστο καθήκον ενός πολιτικού ιδιαίτερα 
μάλιστα όταν ο πρωθυπουργός του έχει εμπι-
στευθεί το κρίσιμο πόστο της ψυχικής υγεί-
ας» τονίζει μιλώντας στην εφημερίδας μας η 
Ζωή Ράπτη. 

Η βαθιά και μακρόχρονη φιλία η οποία την 
συνδέει με τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημή-
τρη Μουλιάτο και τον γενικό γραμματέα Κων-
σταντίνο Σφύρλα έχει σφυρηλατηθεί όχι μόνο 
μέσα στις λαϊκές αγορές αλλά και δια των 
υπουργικών καθηκόντων της αφού η Ζωή 
Ράπτη είναι πάντοτε παρούσα σε όποια θέμα-
τα υγείας προκύψουν στον ευρύτερο κόσμο 
των λαϊκών αγορών! 

«Δεν έτυχε ούτε μία φορά η Ζωή Ράπτη να 
μην απαντήσει άμεσα στο κινητό της τηλέφω-
νο όταν προέκυπτε οποιαδήποτε θέμα της αρ-
μοδιότητάς της και όχι μόνο» τονίζει ο πρόε-
δρος της ομοσπονδίας Δημήτρης Μουλιάτος. 

Η άριστη αυτή συνεργασία επισφραγίστηκε 
και κατά την πρόσφατη επίσκεψη της Ζωής 
Ράπτη στα γραφεία της ΠΟΣΠΛΑ στο Περιστέ-
ρι όπου συζητήθηκαν ευρύτερα θέματα των 
λαϊκών αγορών τα οποία άπτονται έστω και 
εμμέσως των αρμοδιοτήτων της Ζωής Ράπτη.

«Ο Δημήτρης Μουλιάτος και η ΠΟΣΠΛΑ επι-
τελούν ένα πολύπλευρο, πολυπαραγωγικό και 
πολυσύνθετο κοινωνικό έργο» τονίζει η υφυ-
πουργός και αναφέρεται με ιδιαίτερα κολα-

κευτικά λόγια στα όσα έκανε η ΠΟΣΠΛΑ κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Δεν ήταν μόνο τα rapid tests που γινόταν 
με πρωτοβουλία της ΠΟΣΠΛΑ κατά τη διάρ-
κεια του κορωνοϊού» λέει η Ζωή Ράπτη και 
συνεχίζει: «Πέρα από την αμιγώς ιατρική αξία 
τους, αυτά τα τεστ έπαιξαν έναν τεράστιο ρόλο 
και στον ψυχολογικό τομέα αφού εδραίωναν 
την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών . Δηλαδή 
την παρουσία δημόσιων και κοινωνικών φο-
ρέων αλλά και των ίδιων των παραγωγικών 
τάξεων εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της ελλη-
νικής κοινωνίας. Στις λαϊκές αγορές!» 

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας που είχαμε 
με την υφυπουργό η Ζωή Ράπτη έδωσε και 

μία άλλη διάσταση, εξαιρετικά ενδιαφέρου-
σα, του ρόλου του οποίου επιτελούν οι λαϊ-
κές αγορές όχι πια στην κρίση της πανδημί-
ας αλλά στην επισιτιστική κρίση και στο κύμα 
ακρίβειας.

«Οι λαϊκές αγορές εδραιώνουν στη συνεί-
δηση του κόσμου ότι σε αυτή την περίοδο των 
ξέφρενων εισαγόμενων ανατιμήσεων υπάρ-
χει μία όαση, ένα αποκούμπι μία αισιόδοξη 
και φωτεινή πλευρά της καθημερινότητας. 
Ξέρει η ελληνίδα και ο Έλληνας ότι στη λαϊ-
κή αγορά θα βρει καλά και οικονομικά προϊ-
όντα τα οποία ανταποκρίνονται ακόμα και στο 
πιο πενιχρό βαλάντιο. Ξέρετε πόσο σημαντικό 
είναι αυτό; Στην ουσία οι λαϊκές αγορές προ-

σφέρουν μια ιδιότυπη ψυχολογική στήριξη σε 
μία δύσκολη καθημερινότητα. Να ξέρει ο πο-
λίτης ότι έστω και με λίγα ευρώ μπορείς να 
εξασφαλίσει τα απαραίτητα για ένα αξιοπρε-
πές τραπέζι. Είμαι σε θέση να σας διαβεβαι-
ώσω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ψυχολογικό 
ανάχωμα στην πίεση, στο στρες και την αγω-
νία των ανθρώπων» καταλήγει η Ζωή Ράπτη. 

Η δυναμική εξωστρέφεια που επιδεικνύει η 
υφυπουργός Υγείας με τις επισκέψεις της στις 
λαϊκές αγορές ενισχύουν την εικόνα μιας ευ-
αίσθητης αλλά ταυτόχρονα και μιας αποφασι-
σμένης πολιτικού η οποία δεν κλείνεται στους 
τέσσερις τοίχους ενός γραφείου αλλά βρίσκεται 
συνεχώς μαχόμενη επί του πεδίου καταγρά-
φοντας τον σφυγμό της ελληνικής κοινωνίας.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι 
σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες οι 
έρευνες της κοινής γνώμης καταγράφουν 
τη Ζωή Ράπτη σε μία ασφαλή εκλόγιμη θέση 
στον βόρειο τομέα της β’ Αθηνών από την 
πρώτη αναμέτρηση της απλής αναλογικής οι 
οποίες όμως διόλου εφησυχάζουν την ίδια την 
υφυπουργό.

«Η αγάπη και η εμπιστοσύνη του κόσμου 
είναι σίγουρα ένα ισχυρό όπλο σε αυτόν τον 
αγώνα τον οποίο διεξάγουμε συνολικά με 
πρώτον απ’ όλους τον πρωθυπουργός μας 
Κυριάκο Μητσοτάκη για ένα καλύτερο αύ-
ριο της ελληνικής κοινωνίας μακριά από λαϊ-
κισμούς, κούφια λόγια και ψεύτικες υποσχέ-
σεις» λέει η Ζωή Ράπτη και συνεχίζει: «Σε 
αυτόν τον αγώνα συστρατεύομαι κι εγώ, ιδι-
αίτερα μάλιστα σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα 
όπως είναι αυτός της ψυχικής υγείας στον 
οποίο, παρά το σημαντικό και πολύπλευρο 
έργο αυτής της τετραετίας, θα συνεχίζουμε 
και στη νέα κοινοβουλευτική και κυβερνητι-
κή θητεία να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας 
στην ελληνική κοινωνία.»

 Ισχυροί οι δεσμοί της με την ΠΟΣΠΛΑ και τους Δημήτρη Μουλιάτο και Κώστα Σφύρλα

 «Οι λαϊκές αγορές αποτελούν ένα ισχυρότατο 
ανάχωμα στο τσουνάμι της ακρίβειας!»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΦΤΗΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες και 
ενόψει των επικείμενων εκλογών ο Μιχά-
λης Χρυσοχοΐδης με το επιτελείο του προ-
γραμματίζει ευρύτατο κύκλο περιοδειών 
οι οποίες θα ξεκινήσουν από το Καματε-
ρό-Αγίους Αναργύρους, θα συνεχιστούν 
σε Πετρούπολη, Αιγάλεω και Περιστέρι 
ενώ θα συμπεριλάβουν και τους δήμους 
Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας.

«Αυτή η επαφή με τον θαυμάσιο κό-
σμο της Νέας Δημοκρατίας είναι για εμέ-
να μία εμπειρία ζωής» επεσήμανε μιλώ-
ντας προς την εφημερίδα μας ο Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης εκφράζοντας με αυτόν τον 

τρόπο και τις ειλικρινείς του ευχαριστίες 
προς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας 
Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος όπως λέει 
ο πρώην υπουργός: «Όχι μόνο μου εμπι-
στεύθηκε το κρίσιμο υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη αλλά πάνω απ’ όλα με την 
υποψηφιότητα μου στη δυτική Αθήνα μου 
έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω χιλιάδες 
νεοδημοκράτες για τους οποίους είναι ει-
λημμένη η απόφασή μου να αγωνιστώ με 
όλες μου τις δυνάμεις ώστε να τους εκ-
προσωπήσω επάξια στο ελληνικό κοινο-
βούλιο».

Αναφορικά με τις λαϊκές αγορές τον ση-

μαντικότερο ρόλο στη βαθιά γνώση των ζη-
τημάτων του κλάδου έπαιξε το γεγονός ότι 
το πρώτο υπουργικό πόστο του ήταν αυτό 
του τότε υπουργού Εμπορίου στο ιστορι-
κό κτίριο της πλατείας Κάνιγγος όπου τώρα 
στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Καταναλω-
τή μαζί με τη διεύθυνση Λαϊκών Αγορών 
της Περιφέρειας Αττικής.

Δικαίως την εποχή εκείνη ο Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης είχε αποκτήσει τον τίτλο του 
πλέον επιτυχημένου υπουργού Εμπορίου 
με τις καίριες και καινοτόμες παρεμβάσεις 
τις οποίες είχε κάνει σε πλείστα όσα θέμα-
τα του υπουργείου συμπεριλαμβανομένων 

αυτών των λαϊκών αγορών και του κατα-
ναλωτικού κινήματος. 

Με αυτήν λοιπόν την τεράστια υπουργι-
κή εμπειρία σε κρίσιμα υπουργικά πόστα 
στα οποία κατήγαγε μεγάλες νίκες (είναι ο 
υπουργός ο οποίος εξάρθρωσε την τρομο-
κρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη) ο Μιχά-
λης Χρυσοχοΐδης με τη ψήφο των πολιτών 
της δυτικής Αθήνας αναμένεται να τους εκ-
προσωπήσει δυναμικά στη νέα κοινοβου-
λευτική περίοδο και να συνεχίσει αυτές τις 
επιτυχίες σε όποιο πόστο του εμπιστευθεί ο 
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ως πρώην υπουργός Εμπορίου γνωρίζει πολύ καλά και όλα τα θέματα των λαϊκών αγορών

Σαρώνει την εκλογική περιφέρεια από το Καματερό μέχρι το Χαϊδάρι
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
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 Ο αγώνας μου για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό  
των λαϊκών αγορών δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 2023

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις και καυτό παρασκήνιο από τη συνεργασία του με Μητσοτάκη - Άδωνι - Βορίδη - Πατούλη και Πασβαντίδη
●  Κύριε πρόεδρε ο θεσμός των λαϊκών αγο-

ρών κατά γενική ομολογία ύψωσε το με-
γάλο ανάχωμα στην ακρίβεια και κυριο-
λεκτικά διέσωσε εκατοντάδες χιλιάδες 
ελληνικά νοικοκυριά από την κατάρρευση 
και τη ζοφερή πραγματικότητα που προ-
μήνυε το τσουνάμι των διεθνών αυξήσε-
ων. Πόσο δύσκολο ήταν να τα καταφέρετε;
Κάποια στιγμή πίστεψα κι εγώ ότι μας χώ-

ριζε μία μόνον ανάσα από την καταστροφή! 
Ήταν όμως ακριβώς τότε που εξομολογήθη-
κα στους πλέον στενούς συνεργάτες μου ότι 
τώρα σήμανε η ώρα των λαϊκών αγορών. 
Έπρεπε εμείς οι ίδιοι να προτάξουμε τα στή-
θη μας και να πούμε το μεγάλο «όχι» σε κερ-
δοσκόπους και σε όλους εκείνους που δεν 
δίσταζαν να αισχροκερδήσουν σε βάρος των 
απλών ελλήνων. 

●  Δεν ήταν όμως δύσκολο να τα βάλετε με 
όλους αυτούς;
Μα εδώ φάνηκε το μεγαλείο των λαϊκών 

αγορών. Εμείς είπαμε ότι θα βάλουμε πάνω 
από το δικό μας εισόδημα, το εισόδημα του 
απλού Έλληνα, Γιατί και εμείς είμαστε βγαλ-
μένοι μέσα ακριβώς από την ελληνική κοι-
νωνία. Με άλλα λόγια καταλαβαίνουμε πολύ 
καλά τι σημαίνει να έχεις μόνον είκοσι ή και 
δέκα ευρώ στην τσέπη και να πρέπει με αυτά 
να τη βγάλεις όλη την εβδομάδα! Αποφασίσα-
με ,λοιπόν, με νύχια και με δόντια να κρατή-
σουμε χαμηλές τις τιμές ακόμα και σε επίπεδα 
χαμηλότερα από τις τιμές της προηγούμενης 
χρονιάς. Γνωρίζαμε ότι αυτό θα έβαζε σε δο-
κιμασία τη δική μας οικονομική κατάσταση. 
Αλλά δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.

●  Τι εννοείτε «δεν μπορούσε να γίνει αλ-
λιώς» κύριε πρόεδρε;
Μα αν δεν κάναμε εμείς αυτό ακριβώς που 

έπρεπε τότε ο απλός Έλληνας καταναλωτής θα 
κατέρρεε, δεν θα είχε να φάει, δεν θα μπορούσε 
καν να βγει από το σπίτι του ακόμα και αν η λαϊ-
κή αγορά γινόταν έξω από αυτό. Ακριβώς αυτό 
σκέφτηκα και μαζί με τους συνεργάτες μου δώ-
σαμε το σύνθημα «κρατάτε γερά τις τιμές κάτω».

●  Πώς και πότε έγινε αυτό;
Με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρα-

νία. Στην αρχή όλοι αιφνιδιαστήκαμε. Κάποιοι 
ίσως να πίστεψαν ότι θα ήταν μία σύντομη πο-
λεμική σύρραξη που θα τελείωνε χωρίς πολ-
λές παρενέργειες. Αλλά η πληροφόρηση που 
εγώ είχα από συγκεκριμένες και εξαιρετικά 

αξιόπιστες πηγές ,τις οποίες επιτρέψτε μου να 
μην σας αποκαλύψω, ήταν ότι το κακό μόλις 
τότε ξεκινούσε και θα διαρκούσε. ‘Οπως και 
έγινε. Με αυτήν ακριβώς τη διαβαθμισμένη 
πληροφόρηση την οποία είχα εξασφαλίσει χά-
ραξα τη στρατηγική μας από τις πρώτες κιόλας 
ημέρες του Μαρτίου του 2022. 

●  Πώς διαμορφώθηκε αυτή η στρατηγική, 
τόσο στα μεγάλα όσο και στα επιμέρους 
θέματά της;
Εγκαινίασα μία «κόκκινη γραμμή» επικοι-

νωνίας με τον άνθρωπο κλειδί σε όλη αυτή 
τη μάχη που δώσαμε απέναντι στην ακρίβεια 
και στην αισχροκέρδεια. Και ο άνθρωπος αυ-
τός δεν θα μπορούσε να είναι κανένας άλλος 
εκτός από τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γε-
ωργιάδη. Χάρις σε αυτήν την «κόκκινη γραμ-
μή» αντιμετωπίζαμε τα επιμέρους προβλήμα-
τα με τρόπο κυριολεκτικά αστραπιαίο δίνοντας 
λύσεις ακόμα και σε εκείνες τις ζοφερές ώρες 
που όλα φαινόταν να είναι πολύ δύσκολα και 
σχεδόν ...άλυτα! 

●  Θα θέλατε να μας πείτε μερικά στοιχεία 
παραπάνω για το πως λειτούργησε αυτή η 
θερμή γραμμή επικοινωνίας Γεωργιάδη-
Μουλιάτου; 
Επιτρέψτε μου να μην μπω σε λεπτομέρει-

ες όσο κι αν αυτές ήταν καθοριστικές για την 
επιτυχή έκβαση της προσπάθειάς μας. Περά-
σαμε στιγμές αγωνίας και μεγάλης έντασης. 
Τα συμφέροντα ήταν πολλά και η αντιμετώπι-
σή τους απαιτούσε το πολιτικό εκτόπισμα, το 
επικοινωνιακό χάρισμα αλλά και την υπουρ-

Τ
ο 2023 θα είναι έτος -σταθμός στην ιστο-
ρία των λαϊκών αγορών! Σχεδόν 100 χρόνια 
μετά την ίδρυση του θεσμού από τον Εθνάρ-
χη Ελευθέριο Βενιζέλο, οι λαϊκές αγορές στην 
αυγή του νέου χρόνου ετοιμάζονται για το με-

γάλο βήμα που θα αλλάξει όχι μόνο την ζωή επαγγελ-
ματιών και παραγωγών πωλητών αλλά και το ίδιο το 
καταναλωτικό πρότυπο της ελληνικής κοινωνίας. 

Ο λόγος είναι απλώς, αλλά ταυτόχρονα και πανθομο-
λογούμενος. Μετά τις κοσμογονικές αλλαγές που συνε-
τελέσθησαν με τη ψήφιση του νόμου 4849/2021, ο οποί-
ος αποτελεί και το νέο καταστατικό χάρτη του θεσμού, 
έρχεται επιτέλους η πλήρης υλοποίηση των διατάξεών 
του με την ίδρυση του νέου νομικού προσώπου μέσα 
από το οποίο θα εφαρμοστούν όλες οι ευεργετικές για 
τον κλάδο διατάξεις.

«Είναι η ολοκλήρωση μίας 
επίπονης προσπάθειας την οποία 
ανέλαβα με μεγάλο προσωπικό 
κόστος. Αλλά σε αυτόν τον μακρύ 
δρόμο είχα συμπαραστάτες το δι-
οικητικό συμβούλιο της ΠΟΣΠΛΑ 
αλλά στην ουσία και όλον τον κό-
σμο των λαϊκών αγορών» εξο-
μολογείται στην εφημερίδα μας 
ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημή-
τρης Μουλιάτος. 

Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη – 
ποταμό ο άνθρωπος ο οποίος έθε-
σε ως σκοπό και όραμα στη ζωή 
του την επαναστατική επανίδρυ-
ση του θεσμού αναφέρεται σε όλα 
τα γεγονότα- σταθμούς τα οποία 
άνοιξαν τους ορίζοντες των λαϊ-
κών αγορών προς ένα ελπιδοφόρο και φωτεινό μέλλον.

Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι ακόμα και ιστορικοί 
μελετητές του θεσμού των λαϊκών αγορών δεν διστά-
ζουν να επισημάνουν με νόημα ότι μετά την ιδρυτική 
πράξη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Δημήτρης Μου-
λιάτος είναι αυτός που έδωσε σάρκα και οστά, μέσα 
στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, στο όραμα του 
Εθνάρχη για ένα «μεγάλο υπαίθριο πολυκατάστημα» με 
πελάτες όλους τους Έλληνες, όπως προσφυώς χαρα-
κτηρίζει τις λαϊκές αγορές ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δη-
μήτρης Μουλιάτος. 

Δεν είναι όμως μόνον αυτό! Η παρουσία του Δημήτρη 
Μουλιάτου στο τιμόνι του σκάφους των λαϊκών αγορών 
αποτελεί και μοναδική ιστορική συγκυρία ως να επρό-
κειτο για επίκληση της θείας πρόνοιας όχι μόνο για τον 
κλάδο αλλά και για όλη την ελληνική κοινωνία.

Μόνον τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι ο 

πολιτικός άνδρας που τα τελευταία χρόνια έχει καταλάβει 
κυρίαρχη θέση στο συλλογικό υποσυνείδητο, ο υπουργός 
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης μόλις πρόσφατα δήλωσε 
ευθαρσώς ότι πάνω από όλα τα ευεργετικά κυβερνητικά 
μέτρα (καλάθι του νοικοκυριού, food pass) είναι ο θεσμός 
των λαϊκών αγορών που κρατάει όρθια την ελληνική κοι-
νωνία μέσα σε αυτήν την παγκόσμια λαίλαπα των εκρη-
κτικών ανατιμήσεων η οποία σαρώνει όλον τον πλανήτη! 

Πλέκοντας το εγκώμιο του Δημήτρη Μουλιάτου αλλά 
και όλων των ανθρώπων των λαϊκών αγορών ο κορυ-
φαίος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης στην ουσία επε-
σήμανε ότι οι λαϊκές αγορές αποτελούν το ανάχωμα σε 
αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας που απειλητικά κινδυ-
νεύει να πνίξει την καθημερινότητα των Ελλήνων. 

Μπροστά αυτήν τη ζοφερή πραγματικότητα η οποία 
ξεκίνησε στις αρχές αυτής της 
χρονιάς που έφυγε ο Δημή-
τρης Μουλιάτος ως πρόεδρος 
της ΠΟΣΠΛΑ ανταποκρίθηκε με 
αστραπιαία ταχύτητα, με διορα-
τικότητα, με τόλμη αλλά και με 
σύνεση στον ρόλο του τιμονιέ-
ρη ενός σκάφους που έδειχνε να 
κλυδωνίζεται μέσα σε αυτήν τη 
θύελλα των τρομακτικών αλλα-
γών στη διεθνή οικονομία. 

Οι ώρες ακόμα και οι στιγμές 
ήταν κρίσιμες και όπως ομολο-
γούν στενοί συνεργάτες του Δη-
μήτρη Μουλιάτου χρειαζόταν η 
μέγιστη δυνατή προσοχή, ενάρ-
γεια, ευστροφία αλλά και βαθιά 
γνώση της στρατηγικής της αγο-
ράς ώστα να μην χαθούν τα πά-

ντα μέσα σε αυτήν την πρωτοφανή τρικυμία. 
Δεν θα ήτανε υπερβολή να ειπωθεί ότι κάποιες στιγ-

μές όλα έδειχναν να είναι τόσο ρευστά ώστε μία ενδε-
χομένως λάθος κίνηση να έκοβε αυτήν τη λεπτή κλω-
στή από την οποία κρέμονταν τα πάντα και να επέλθει 
αιφνιδιαστικά μία καταστροφή με απρόβλεπτες διαστά-
σεις και συνέπειες.

Σήμερα πλέον στην αυγή του 2023 και παρά τα κλυδω-
νισμούς οι οποίοι εξακολουθούν με ένταση να απειλούν 
το όλο οικοδόμημα της οικονομίας ο Δημήτρης Μουλιά-
τος με την αυτογνωσία αλλά και την απόλυτη σιγουριά που 
έχει δημιουργήσει η μέχρι τώρα αίσια έκβαση της περιπέ-
τειας, φέρνει στο νου του όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές 
που έζησε με τους συνεργάτες του αλλά χαράσσει και το 
νέο φωτεινό δρόμο ο οποίος ανοίγει το 2023 όχι μόνον για 
τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών αλλά και για όλους 
τους Έλληνες καταναλωτές. 

Φτάσαμε  
στην ολοκλήρωση  

μιας επίπονης προσπάθειας 
την οποία ανέλαβα με μεγάλο 

προσωπικό κόστος. 
Αλλά σε αυτόν τον μακρύ δρόμο 

είχα συμπαραστάτες  
το διοικητικό συμβούλιο  

της ΠΟΣΠΛΑ και όλον τον κόσμο 
των λαϊκών αγορών 

❝

❞

Το να είσαι πρόεδρος  
της ΠΟΣΠΛΑ έχει  
ως προϋπόθεση  

να αφιερωθείς σε αυτό  
που κάνεις. Άλλωστε  
με το που ανέλαβα  

αυτά τα υψηλά καθήκοντα 
συνέβησαν πρωτόγνωρα 
γεγονότα στον πλανήτη,  
που επηρέασαν άμεσα  
και τον δικό μας κλάδο 

❝

❞
➔
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γική μαεστρία του υπουργού και από τη μεριά 
μου τη συνεχή επαφή με τον κλάδο τόσο σε 
κάθετο όσο και σε οριζόντιο επίπεδο ώστε τα 
αναγκαία μηνύματα και οι καθοριστικές ενέρ-
γειες που έπρεπε να γίνουν να ξεκινάνε από 
το υπουργικό γραφείο ή και ακόμα υψηλότε-
ρα και να φτάνουν μέχρι τον τελευταίο πάγκο 
στο πιο ακραίο σημείο της πλέον απομακρυ-
σμένης λαϊκής αγοράς. 

●  Μας περιγράφετε κύριε πρόεδρε μία κατά-
σταση πολύ κρίσιμη, λεπτή εξειδικευμένη 
και ταυτόχρονα ρευστή. Δηλαδή θα το έλε-
γα ένα πραγματικό θρίλερ…
Χρησιμοποιήσατε την ακριβή ορολογία. 

Θρίλερ! Μόνο που αυτό το θρίλερ συνοδευό-
ταν και από ένα μεγάλο ιδανικό το οποίο μου 
έθεσε από τις πρώτες κιόλας ώρες του πολέ-
μου ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιά-
δης. Ήταν αργά το βράδυ, περασμένα μεσάνυ-
χτα, στο γραφείο του. Το μοναδικό γραφείο που 
είχε φως στο υπουργικό κτήριο της πλατείας 
Συντάγματος. Είμαστε και οι δύο αποκαμωμέ-
νοι από την κούραση και την ένταση. Τότε ξαφ-
νικά ο Άδωνις με έπιασε από τον ώμο, σχεδόν 
με τράνταξε και μου είπε: «Δημήτρη δεν σου 
ζητάω να δώσεις αυτή τη μάχη κατά της ακρί-
βειας. Σου ζητάω να την κερδίσεις!»

●  Μεγάλη κουβέντα πρόεδρε. Πρέπει να 
υποθέσω ότι σε εκείνη τη δύσκολη μετα-
μεσονύχτια ώρα βρεθήκατε κι εσείς σε μία 
πολύ ιδιαίτερη κατάσταση.
Άκου λέει… Τον κοίταξα στα μάτια και συ-

νειδητοποίησα τότε ότι δεν είχαμε άλλη λύση 
παρά μόνο να κερδίσουμε. Γιατί κατάλαβα 
μέσα από τα λόγια του υπουργού ότι το δια-
κύβευμα ήταν τεράστιο, ξεπερνούσε τα στε-
νά όρια των λαϊκών αγορών, ήταν στην ου-
σία ένα εθνικό θέμα. Λίγες ημέρες αργότερα, 
βέβαια, όταν στο πεδίο της μάχης τα πράγ-
ματα είχαν γίνει πράγματι δύσκολα, σχεδόν 
ανυπέρβλητα, με πήρε τηλέφωνο ο Άδωνις 
και μου είπε κάτι το οποίο χαλύβδωσε ακό-
μα περισσότερο την απόφασή μου να κερδί-
σω τη μάχη.

●  Τι ήταν αυτό όμως που σας είπε αυτή τη 
φορά από το τηλέφωνο ο υπουργός; 
Τι ήταν; Κάτι που πραγματικά με συγκλό-

νισε. Μου αποκάλυψε το… άγνωστο παρα-
σκήνιο αυτής της κουβέντας που μου είχε πει 
πριν από λίγες ημέρες όταν μετά τα μεσάνυ-
χτα στο γραφείο του, στο μοναδικό που υπήρ-
χε φως σε όλο το υπουργείο, μου είχε πει ότι 
«Δεν θέλει να δώσεις τη μάχη κατά της ακρί-
βειας αλλά να την κερδίσεις». 

●  Και πιο ήταν αυτό «παρασκήνιο» κύριε 
πρόεδρε;
Μα, όπως μου αποκάλυψε ο Άδωνις, την 

ίδια ακριβώς κουβέντα είχε πει και ιδρυτής 
των λαϊκών αγορών Ελευθέριος Βενιζέλος, 
όχι βέβαια τότε για τις λαϊκές αγορές αλλά 
απευθυνόμενος στους άνδρες του θωρηκτού 
Αβέρωφ όταν ξεκινούσαν για τους Βαλκανι-
κούς Πολέμους. «Δεν σας ζητώ να δώσετε 
τη μάχη για την Ελλάδα αλλά σας ζητώ να την 
κερδίσετε».

●  Είναι πράγματι συγκλονιστικά όλα όσα μας 
αποκαλύπτετε. Βρισκόμαστε λοιπόν στον 
Μάρτιο του 2022 σχεδόν με το ξεκίνημα 
του πολέμου. Πείτε μας πως έγινε μετά και 
κερδίσατε αυτή τη μάχη; 
Κανένας στρατηγός δεν μπορεί να κερδίσει 

τον πόλεμο χωρίς στρατιώτες. Οι συνεργάτες 
μου στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΣΠΛΑ 
αλλά και όλοι οι άνθρωποι των λαϊκών αγο-
ρών δώσαμε έναν ιδιότυπο όρκο εντιμότητας, 
αγώνα και , γιατί όχι, αυτοθυσίας προκειμένου 
να στύψουμε κυριολεκτικά το μυαλό και τις 
τσέπες μας ώστε να συγκρατήσουμε με νύχια 
και με δόντια τις τιμές των προϊόντων και των 
αγαθών στους πάγκους των λαϊκών αγορών. 
Μέσα από ένα συνεχή αγώνα μέρα-νύχτα και 

ξημέρωμα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες 
το καταφέραμε. Σίγουρα υπήρξαν δύσκολες 
στιγμές ακόμα και κάποια πισωγυρίσματα. 
Αλλά η μεγάλη εικόνα διαχέεται πια σε ολό-
κληρη την ελληνική κοινωνία και αποτυπώ-
νεται μέσα στο μυαλό και στην ψυχή του κάθε 
Έλληνα καταναλωτή. Οι λαϊκές αγορές στάθη-
καν όρθιες και γι’ αυτό κράτησαν και κρατάνε 
όρθια της ελληνική κοινωνία μέσα σε αυτό το 
παγκόσμιο τσουνάμι της ακρίβειας, της ανεξέ-
λεγκτης αισχροκέρδειας και των ασύμμετρων 
απειλών για την τσέπη και την καθημερινότη-
τα των απλών ελλήνων. 

●  Εκτός όμως από τη μάχη κατά της ακρί-
βειας, το 2022 ήταν και η χρονιά θεμελι-
ακών και κοσμογονικών αλλαγών για τον 
ίδιο τον κλάδο των λαϊκών αγορών. Πώς 
επιτεύχθηκαν αυτές; 
Πράγματι το 2022 μπήκε το εποικοδόμημα 

πάνω σε αυτά τα γερά θεμέλια που στήσαμε το 
2021 με τη ψήφιση του νόμου 4849 για τις λα-
ϊκές αγορές. Και το εποικοδόμημα αυτό δεν 
είναι άλλο από την ίδρυση του νομικού προ-
σώπου δια του οποίου όλες οι ευεργετικές 
διατάξεις και θεμελιώδεις προδιαγραφές του 
καταστατικού χάρτη των λαϊκών αγορών θα 
τεθούν σε εφαρμογή. Και εδώ επιτρέψτε μου 

να εκφράσω την ευγνωμοσύνη όλου του κλά-
δου των λαϊκών αγορών προς τον υπουργό 
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη ο οποίος με αυτό 
το τολμηρό βήμα στην ουσία κήρυξε τη νέα 
εποχή για τον θεσμό των λαϊκών αγορών σχε-
δόν 100 χρόνια μετά την ίδρυσή τους. 

● Πως ακριβώς θα γίνει αυτή η υλοποίηση 
κύριε πρόεδρε; 

Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι χωρίς την 
ύπαρξη ενός φορέα ανεξάρτητου δια του 
οποίου θα εφαρμοστούν όλα όσα προβλέπει 
ο νόμος του 2021, οι επαναστατικές αλλαγές 
στον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών 
θα παρέμεναν κενό γράμμα. Γι’ αυτό λοιπόν η 
τόλμη και η αποφασιστικότητα την οποία επέ-
δειξε ο αρμόδιος υπουργός, αυτή τη φορά 
Εσωτερικών, τον καθιστούν στην ουσία ευ-
εργέτη του κλάδου. ’Ολοι οι άνθρωποι των λα-
ϊκών αγορών εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη 
μας προς το πρόσωπό του! 

●  Πόσο εύκολο ήταν για να γίνει αυτό; 
Καθόλου εύκολο! Είναι γνωστές οι αγκυλώ-

σεις του κρατικού μηχανισμού και της γρα-
φειοκρατίας της δημόσιας διοίκησης. Κατα-
φέραμε όμως και τα ξεπεράσαμε όλα. Και 
στο σημείο αυτό πρέπει να σας αποκαλύψω 
και κάτι… το οποίο αποτελεί την πεμπτουσία 
όλων όσων είπαμε μέχρι τώρα. 

●  Και ποιο είναι αυτό;
Ακούστε, τόσο ο υπουργός Ανάπτυξης όσο 

και υπουργός Εσωτερικών στην ουσία εκ-
φράζουν και εφαρμόζουν τη διακηρυγμένη 
πολιτική βούληση του ίδιου του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ως υπεύ-
θυνος αλλά ταυτόχρονα και συνειδητοποιημέ-
νος λαϊκός ηγέτης είχε δώσει από τις πρώτες 
ώρες της διακυβέρνησής του την εντολή για 
τη ριζική, την πραγματικά επαναστατική ανα-
μόρφωση όλου του νομικού, οικονομικού και 
επαγγελματικού πλαισίου λειτουργίας των λα-
ϊκών αγορών. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας 
κάνω μία ακόμα αποκάλυψη. 

●  Ποια είναι αυτή η αποκάλυψη κύριε πρό-
εδρε;
Είναι γνωστό ότι με τον Κυριάκο Μητσο-

τάκη μας συνδέει μία μακρόχρονη πολιτική 
αλλά και προσωπική φιλία από πολύ παλιά, 
από τότε που έκανε τα πρώτα του βήματα στην 
πολιτική ως βουλευτής της β΄ Αθηνών. Μετά 
την εκλογή του το 2016 στην ηγεσία της Νέας 
Δημοκρατίας σε μία από τις συναντήσεις μας 
μου είχε εξομολογηθεί ότι θέλει πράγματι να 
αναμορφώσει τον κλάδο μας. Ως άριστος γνώ-
στης της νεότερης ελληνικής ιστορίας ήξερε 
πολύ καλά ότι οι λαϊκές αγορές ήταν δημιούρ-
γημα του προγόνου του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου. Φιλοδοξούσε λοιπόν και ο ίδιος ,ως νέος 

ηγέτης της σύγχρονης πια Ελλάδας, να προ-
σθέσει τον δικό του λίθο πάνω στον ακρογω-
νιαίο που είχε βάλει ο πρόγονος και γενάρχης 
του. Και να που η φιλοδοξία αυτή του πρωθυ-
πουργού έγινε πραγματικότητα σχεδόν πάνω 
στην εκατονταετηρίδα του θεσμού. 

●  Αντιλαμβάνομαι ότι και εσείς θα αισθάνε-
στε στους ώμους σας το αντίστοιχο ιστορι-
κό βάρος ως επικεφαλής του κλάδου. 
Δεν το κρύβω ότι όντως έτσι συμβαίνει. Για 

εμένα οι λαϊκές αγορές είναι η ίδια η ζωή μου. 
Έχω τάξει ως καθήκον μου να υπηρετώ τους 
συναδέλφους μου αλλά και τις εκατοντάδες 
χιλιάδες των απλών ελλήνων καταναλωτών 
που καθημερινώς επισκέπτονται αυτό το με-
γάλο υπαίθριο πολυκατάστημα! 

●  Βεβαίως αυτό προϋποθέτει και μία πολύ 
δύσκολη καθημερινότητα αφού είναι γνω-
στό ότι και εσείς ο ίδιος βγαλμένος μέσα 
από την καρδιά των λαϊκών αγορών δίνε-
τε ως επαγγελματίας καθημερινά το παρών 
στον δικό σας πάγκο.
Βεβαίως! Αλλά όπως είναι γνωστό το λει-

τούργημα αυτό που υπηρετώ θέτει στο πε-
ριθώριο τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις 
προσωπικές προτεραιότητες. Το να είσαι πρό-
εδρος της ΠΟΣΠΛΑ σε αυτές τις τόσο δύσκο-
λες συγκυρίες έχει ως προϋπόθεση να αφι-

Εγκαινίασα μια   
«κόκκινη γραμμή» επικοινωνίας 

με τον άνθρωπο - κλειδί  
σε όλη αυτή τη μάχη που δώσαμε 

απέναντι στην ακρίβεια  
και στην αισχροκέρδεια. 
Και ο άνθρωπος αυτός  

δεν θα μπορούσε να είναι  
κανένας άλλος εκτός από 
τον υπουργό Ανάπτυξης  

Άδωνι Γεωργιάδη.  
Χάρη σε αυτήν την «κόκκινη 

γραμμή» αντιμετωπίζαμε  
τα επιμέρους προβλήματα  

με τρόπο κυριολεκτικά αστραπιαίο 
δίνοντας λύσεις ακόμα  

και σε εκείνες τις ζοφερές ώρες 
που όλα φαινόταν  

να είναι πολύ δύσκολα  
και σχεδόν ...άλυτα!  

❝

❞
➔
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ερωθείς σε αυτό που κάνεις. Άλλωστε οι 
περιστάσεις το έφεραν έτσι ώστε με το που 
ανέλαβα αυτά τα υψηλά καθήκοντα να συμ-
βούν πρωτόγνωρα γεγονότα σε ολόκληρο τον 
πλανήτη τα οποία επηρέασαν άμεσα τον δικό 
μας κλάδο, τις λαϊκές αγορές. 

●   Θα θέλατε να γίνεται λίγο πιο σαφής;
Μα σχεδόν αμέσως έσκασε η πανδημία! 
Τι έγινε λοιπόν τότε;
Χρειάστηκε να δώσουμε έναν τιτάνιο αγώνα 

για να κρατήσουμε ανοιχτές τις λαϊκές αγορές. 
Οι σειρήνες που κυριολεχτικά ούρλιαζαν και 
ήθελαν να μας κλείσουν συνοδευόταν και από 
ισχυρότατα οικονομικά συμφέροντα. Τώρα 
μετά από όλα όσα ακολούθησαν αντιλαμβά-
νεστε τι θα γινόταν εάν έκλειναν οι λαϊκές αγο-
ρές την περίοδο της πανδημίας;

● Τι θα γινόταν κύριε πρόεδρε;
Μα οι τιμές στα supermarkets, χωρίς 

το ανάχωμα των λαϊκών αγορών, θα είχαν 
εκτοξευθεί στα ύψη πολύ πριν εισβάλλει ο 
Πούτιν στην Ουκρανία. Και με το που ξεκί-
νησε μετά ο πόλεμος οι ήδη ανεβασμένες τι-
μές θα είχαν εκτοξευθεί ακόμα υψηλότερα. 
Και πρέπει να σας πω ότι ο αγώνας τότε κό-
ντρα σε αυτούς που ήθελαν να μας κλείσουν 
εν μέσω πανδημίας ήτανε δύσκολος και ορι-
σμένες φορές έμοιαζε να είναι και άνισος, 
αλλά τον κερδίσαμε! Και πρέπει να πως ότι 
και τότε στο πλευρό των λαϊκών αγορών στά-
θηκε πραγματικός βράχος ο Άδωνις Γεωργι-

άδης. Από τότε σφυρηλατήθηκαν οι σχέσεις 
μας που συνεχίστηκαν και έγιναν ακόμα πιο 
στέρεες μετά το ξέσπασμα του πολέμου που 
προκάλεσε το παγκόσμιο τσουνάμι των ανα-
τιμήσεων.

●  Την περίοδο εκείνη του κορωνοϊού είχα-
τε πρωτοστατήσει και στη διενέργεια των 
πρώτων self-tests που γινόταν σε ανοι-
χτούς και μαζικούς χώρους.
Ναι κι εδώ πρέπει να επισημάνω την καθο-

ριστική συμβολή του Περιφερειάρχη Αττικής 
Γιώργου Πατούλη ο οποίος ως επικεφαλής του 
εποπτεύοντος φορέα, δηλαδή της Περιφέρει-
ας, στάθηκε στο πλευρό των λαϊκών αγορών 
από κάθε άποψη. Η συμβολή του ήτανε καθο-
ριστική όχι μόνο σε υγειονομικό επίπεδο αλλά 
και σε αυτόν τον μακρύ δρόμο της αναμόρφω-
σης και του εκσυγχρονισμού των λαϊκών αγο-
ρών. Και βεβαίως θα ήταν παράλειψή μου να 
μην αναφέρω τον κρισιμότατο ρόλο της Περι-
φέρειας Αττικής και σε έναν άλλο τομέα, αυ-
τόν του κοινωνικού έργου των λαϊκών αγορών.

●  Αυτό το κοινωνικό έργο σας δεν είναι όμως 
ιδιαίτερα γνωστό στον κόσμο. Για ποιόν 
λόγο;
Μα ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα κοι-

νωνικό έργο ουσίας το οποίο για να είναι επι-
τυχές δεν είναι αναγκαίο να είναι και δημοσι-
οποιημένο. Οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών 
προσφέρουν κυριολεκτικά από το υστέρημα 
τους σε πάρα πολλές κοινωνικές δομές ευ-
παθών ομάδων και γενικώς συμπολιτών μας 
οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ή 
και ένδειας. Αλλά τα κάνουμε όλα αυτά χωρίς 
τυμπανοκρουσίες και μεγάλη διακριτικότητα 
γιατί στόχος μας είναι η προσφορά και μόνον 
προς τους συνανθρώπους μας.

●  Μέσα από όλη αυτή τη μακρά διαδρομή σε 
τόσους πολλούς τομείς και με μεγάλες αλ-
ληλεπιδράσεις είναι λογικό να έχετε πολυ-
επίπεδες συνεργασίες όχι μόνο σε υπουρ-
γικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο της 
διοίκησης. Πόσο εύκολο είναι αυτό;
Με βοηθάει πολύ το γεγονός ότι ως άνθρω-

πος των λαϊκών αγορών που τώρα βρίσκο-
μαι στην ηγεσία του κλάδου έχω εντρυφήσει 
για πολλά χρόνια, για δεκαετίες θα έλεγα, με 
ανθρώπους σε διάφορα επίπεδα, σε διαφο-
ρετικές συγκυρίες και σε ποικίλους ρόλους. 
Αυτό μου έχει δώσει τη δυνατότητα να δια-
κρίνω αυτούς με τους οποίους μπορώ να συ-
νεργαστώ, πάντοτε για το καλό του κλάδου. Θα 
σας πως λοιπόν ευθαρσώς ότι σε όλη αυτή 
τη μακρά διαδρομή έχω ξεχωρίσει κάποιους 
ανθρώπους, με τον Χάρη Πασβαντίδη, τον δι-
ευθυντή των Λαϊκών Αγορών της Περιφέρει-
ας Αττικής να είναι ο κορυφαίος από αυτούς. 
Ο Πασβαντίδης ήτανε αυτός που σε πολύ δύ-
σκολες στιγμές ως βαθύτατος γνώστης των 
ζητημάτων του κλάδου μπορούσε να δίνει 
λύσεις στα πιο σύνθετα προβλήματα κάνο-
ντας τολμηρές κινήσεις και προτείνοντας διε-
ξόδους εκεί που όλα έμοιαζαν αδιέξοδα. Νο-
μίζω ότι είναι όχι μόνον κορυφαίος γνώστης 
των ζητημάτων των λαϊκών αγορών, είναι και 
έμπιστος φίλος όλων μας ,αλλά και ένα διακε-
κριμένο στέλεχος της δημόσιας διοίκησης με 
δυνατότητα προσφοράς που ξεκινάει από τις 
λαϊκές αγορές και φτάνει σε υψηλότατα ζητή-
ματα τα οποία αφορούν στην οικονομία, στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και στην ενδυ-
νάμωση των δημοκρατικών θεσμών που πρέ-
πει να διέπουν τις σχέσεις ανάμεσα στις πολι-
τικές ηγεσίες, στη δημόσια διοίκηση και στους 
πολίτες. 

●  Βρισκόμαστε στις αρχές μίας νέας κρίσι-
μής χρονιάς τόσο για την πατρίδα μας όσο 
και για τον κλάδο των λαϊκών αγορών τον 
οποίο υπηρετείτε. Πως βλέπετε την εξέλι-
ξη των γεγονότων και ποιος είναι ο δικός 
σας ρόλος; 
Σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι η πολιτι-

κή σταθερότητα σε αυτήν την κρίσιμη συγκυ-
ρία, ειδικά για τα εθνικά μας θέματα και την 
οικονομία πρέπει να πρυτανεύσει. Απαιτείται 
όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων 
και να προτάξουμε το εθνικό συμφέρον ένα-
ντι οποιασδήποτε άλλης φιλοδοξίας την οποία 
μπορεί να έχουμε. Στο δικό μας επίπεδο, στο 
επίπεδο των λαϊκών αγορών, θεωρώ ότι η 
λειτουργία του νομικού προσώπου θα δώσει 
επιτέλους σάρκα και οστά στο όραμα το οποίο 
είχα από την αρχή που ανέλαβα την ηγεσία της 
ΠΟΣΠΛΑ. Και το όραμα αυτό δεν είναι άλλο 
από τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών 
έτσι ώστε να αποτελέσουν όχι μόνο το μεγά-
λο ανάχωμα στο τσουνάμι της ακρίβειας αλλά 
και το θεσμό εκείνο, σχεδόν μοναδικό στην 
Ευρώπη, που προσφέρει στους Έλληνες κα-
ταναλωτές ποιοτικότατα αλλά και οικονομικά 
προϊόντα κάθε είδους. Και, προσέξτε, εννοώ 
απολύτως αυτό που λέω. Σε αυτό το μεγάλο 
υπαίθριο πολυκατάστημα ο καταναλωτής βρί-
σκει όχι μόνο όλα τα προϊόντα για το τραπέ-
ζι του ,δηλαδή γι’ αυτά που θα φάει αλλά και 
για το νοικοκυριό του και για το ντύσιμό του. 
Και αναφέρομαι ,βεβαίως, στον τομέα των λε-
γόμενων βιομηχανικών προϊόντων τα οποία 
δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα σε ποιότητα με 
τα αντίστοιχα προϊόντα των καλύτερων κατα-
στημάτων. Μα μία όμως πολύ μεγάλη διαφο-
ρά! Γιατί είναι απείρως φθηνότερα γι’ αυτό και 
τα τμήματα των λαϊκών αγορών με τα βιομη-
χανικά προϊόντα γνωρίζουν μία μεγάλη προ-
σέλευση τον τελευταίο καιρό. Ας το καταλά-
βουμε ,λοιπόν, όλοι καλά ότι οι λαϊκές αγορές 
απευθύνονται πλέον στο σύνολο των αναγκών 
και των απαιτήσεων του σύγχρονου κατανα-
λωτή. Εξασφαλίζουν οικονομικά και ποιοτικό-
τατα προϊόντα για το τραπέζι του, εξαιρετικά 
σκεύη και ό,τι άλλο μπορεί κάποιος να φαντα-
στεί για το νοικοκυριό του και τέλος του δίνουν 
τη δυνατότητα να ντυθεί από την κορυφή ως 

τα νύχια με θαυμάσια ρούχα και υποδήματα. 
Και όλα αυτά θα τα αγοράσει από ανθρώπους 
που τον κοιτάνε στα μάτια και όχι στο πορτο-
φόλι του. 

●  Και ο Δημήτρης Μουλιάτος τι θα κάνει από 
εδώ κι εμπρός;
Ακούστε, εγώ σε όλη μου τη ζωή αγωνιζό-

μουν. Από έφηβος ήμουν στο μεροκάματο, 
στη βιοπάλη και δοξάζω τον Θεό που με πολύ 

κόπο, αγώνες και θυσίες έχω φτάσει επαγ-
γελματικά εκεί που στόχευα. Έχω μία ευτυχι-
σμένη οικογένεια και η μεγάλη μου χαρά εί-
ναι να περνάω τις λίγες ελεύθερες ώρες που 
μου απομένουν με το παιδί μου και με τα εγ-
γόνια μου. Είναι επίσης ύψιστη χαρά και τιμή 
για εμένα το γεγονός ότι στις πιο ευτυχισμέ-
νες οικογενειακές στιγμές μου, σε γάμους και 
σε βαπτίσεις, είχα πάντα μαζί μου όλους τους 
συναδέλφους μου αλλά και εκλεκτούς φίλους 

από την πολιτική και από την κοινωνία με τους 
οποίους μοιράστηκα αυτήν την ευτυχία μου. 
Θα συνεχίσω λοιπόν να προσφέρω τις υπηρε-
σίες μου σε αυτό που αγάπησα περισσότερα 
από όλα μετά την οικογένειά μου. Στις λαϊκές 
αγορές και στους ανθρώπους τους. Γι’ αυτό 
και ο αγώνας μου για την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό του κλάδου θα είναι συνεχής 
και πάντοτε με την αγάπη και με τη συμπαρά-
σταση όλων των συναδέλφων μου! 

Ήταν αργά το βράδυ,  
περασμένα μεσάνυχτα,  

στο γραφείο του  
του Άδωνι Γεωργιάδη.  
Το μοναδικό γραφείο  

που είχε φως στο υπουργικό 
κτήριο της πλατείας Συντάγματος. 
Είμαστε και οι δύο αποκαμωμένοι 
από την κούραση και την ένταση. 

Τότε ξαφνικά ο Άδωνις  
με έπιασε από τον ώμο, σχεδόν  

με τράνταξε και μου είπε: 
«Δημήτρη δεν σου ζητάω  
να δώσεις αυτή τη μάχη 

κατά της ακρίβειας. Σου ζητάω  
να την κερδίσεις!

Για εμένα οι λαϊκές αγορές  
είναι η ίδια η ζωή μου.  

Έχω τάξει ως καθήκον μου  
να υπηρετώ  

τους συναδέλφους μου  
αλλά και τις εκατοντάδες 

χιλιάδες των απλών Ελλήνων 
καταναλωτών που καθημερινώς 

επισκέπτονται αυτό το μεγάλο 
υπαίθριο πολυκατάστημα! 

❝

❝

❞

❞

➔
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Κ αθοριστική υπήρξε και σε όλη τη διάρκεια του 2022 
η συμβολή του γενικού γραμματέα της ΠΟΣΠΛΑ και 
προέδρου της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών Κωνσταντί-
νου Σφύρλα στη νέα αρχιτεκτονική που δημιουργεί-

ται στο θεσμό των λαϊκών αγορών με την ίδρυση του νομικού 
προσώπου με το οποίο θα τεθούν σε εφαρμογή οι ευεργετι-
κές διατάξεις του νόμου 4849/2021 ο οποίος αποτελεί και το 
νέο καταστατικό χάρτη των λαϊκών αγορών. 

Με διαρκείς παρεμβάσεις τόσο στο επίπεδο του διοικητικού 
συμβουλίου της ομοσπονδίας όσο και στο ίδιο το πεδίο των 
λαϊκών αγορών ο Κωνσταντίνος Σφύρλας αποτελεί το στέλε-
χος εκείνο που σε κρίσιμες συγκυρίες συνέβαλε αποφασιστι-
κά στην επίλυση χρόνιων ζητημάτων του κλάδου. 

Χάρη στην εξαιρετική σχέση την οποία ο Κωνσταντίνος 
Σφύρλας έχει οικοδομήσει εδώ και πολλά χρόνια με την ευ-
ρύτερη κοινωνική βάση των λαϊκών αγορών είναι σε θέση να 
μεταφέρει τόσο στο ίδιο το διοικητικό συμβούλιο όσο και στα 
διάφορα κέντρα των αποφάσεων του κρατικού μηχανισμού το 
σφυγμό των λαϊκών αγορών παρουσιάζοντας πάντα με ρεαλι-
στικό τρόπο τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τόσο τους επαγ-
γελματίες όσο και τους παραγωγούς οι οποίοι καθημερινά μο-
χθούν στους πάγκους τους. 

Εκτός όλων αυτών όμως ο Κωνσταντίνος Σφύρλας διατη-
ρεί και άριστες σχέσεις με σχεδόν όλους τους δημάρχους της 
Αττικής αλλά και τα διάφορα αυτοδιοικητικά στελέχη με τους 
οποίου βρίσκεται σε καθημερινή επαφή για κάθε είδους ζητή-
ματα τα οποία αφορούν στις επιμέρους λαϊκές αγορές οι οποί-
ες λαμβάνουν χώρα σε όλη τη γεωγραφική έκταση του λεκα-
νοπεδίου.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι πρωτοκλασάτα και 
διακεκριμένα μέλη της κυβέρνησης όπως είναι η υφυπουργός 
Υγείας Ζωή Ράπτη έχουν ξεκινήσει τις περιοδείες τους από λα-

ϊκές αγορές στις οποίες πρόεδρος είναι ο Κωνσταντίνος Σφύρ-
λας όπως είναι για παράδειγμα στην λαϊκή αγορά του Χαλαν-
δρίου επί της οδού Σαρανταπόρου. 

Αυτή η διαρκής επαφή του γενικού γραμματέα της ΠΟΣΠΛΑ 
με πολιτικά πρόσωπα τόσο της κεντρικής πολιτικής σκηνής όσο 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δίνει τη δυνατότητα στον Κων-
σταντίνο Σφύρλα να έχει μία συνολική και ολοκληρωμένη εικό-
να του πολιτικού γίγνεσθαι έτσι ώστε από τη θέση του γενικού 
γραμματέα της Ομοσπονδίας να κάνει και τις σχετικές παρεμβά-

σεις και εισηγήσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Άλλωστε η καθημερινή συνεργασία του με τον πρόεδρο της 

Ομοσπονδίας Δημήτρη Μουλιάτο δίνει τη δυνατότητα στους 
δύο άνδρες να χαράσσουν μία κοινή γραμμή πάντοτε μέσα στα 
πλαίσια λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου ώστε να επι-
λύονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τα καθημερινά 
προβλήματα των λαϊκών αγορών αλλά να χαράσσονται ταυ-
τόχρονα και οι ευρύτεροι και μακροχρόνιοι στόχοι για το πα-
ρόν και κυρίως για το μέλλον του κλάδου. 

 Άριστη η σχέση του με αυτοδιοικητικά στελέχη σε όλους τους δήμους της Αττικής 

 Σημαντικός ο ρόλος του Κώστα Σφύρλα  
στην εύρυθμη λειτουργία της ΠΟΣΠΛΑ 

 ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΟΥΛΙΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Ω ς θεματοφύλακας των οικονομικών της 
ΠΟΣΠΛΑ ο πρόεδρος της Β’ Λαϊκής Αγο-
ράς Πειραιά Γιώργος Τσούνιας εκλήθη σε 
αυτήν τη δύσκολη οικονομική περίοδο να 

κρατήσει σταθερά το ταμείο της Ομοσπονδίας με 
νοικοκυροσύνη , διαφάνεια, ορθολογισμό και από-
λυτο σεβασμό προς όλους όσους συνεισφέρουν σε 
αυτό!

Ταυτόχρονα καθοριστικός είναι κ αι ο ρόλος του 
στην χάραξη της νέας πραγματικότητας η οποία δια-
μορφώνεται στο χώρο των λαϊκών αγορών με το νέο 
νομικό πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά και 
με την οσονούπω λειτουργία του νομικού προσώ-
που το οποίο θα αποτελέσει μία σημαντική τομή στη 
λειτουργία του θεσμού στο άμεσο μέλλον. 

Σε αυτήν την τόσο δύσκολη και πολυπαραγοντι-
κή οικονομική συγκυρία ο ρόλος του ταμία της Ομο-
σπονδίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφού πρέπει να 
συνδυάσει τόσο της οικονομική σταθερότητα όσο και 
την εξυπηρέτηση των αναγκών του κλάδου με σύνε-
ση αλλά και ορθολογισμό.

Το γεγονός ότι οι πόροι της Ομοσπονδίας όπως άλ-
λωστε συμβαίνει και σε όλους τους παραγωγικούς, 
κοινωνικούς και δημόσιους φορείς, δεν είναι απερι-
όριστοι καθιστά αυτή την προσπάθεια ιδιαίτερα δύ-
σκολη και επίπονη έτσι ώστε συχνά να χρειάζεται να 
τετραγωνίζεται ο κύκλος.

Η μακρά περίοδος της πανδημίας δημιούργησε 
πλήθος ασύμμετρων καταστάσεων με μία σημαντι-
κή μερίδα των ανθρώπων των λαϊκών αγορών με 
αυτή των δραστηριοποιούμενων στα βιομηχανικά 
προϊόντα να βρίσκεται σε οριακή οικονομική κατά-

σταση ώστε να πρέπει να ληφθούν ad hoc έκτακτα 
και ρηξικέλευθα μέτρα. 

Σε αυτή την δυστοπική πραγματικότητα της παν-
δημίας η ΠΟΣΠΛΑ και ιδιαίτερα ο υπεύθυνος για τα 
οικονομικά της ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο μέσα σε ένα καθεστώς διαφάνειας, 
ρεαλισμού αλλά και ευαισθησίας απέναντι σε όλους 
όσους βρέθηκαν σε μία έκτακτη ανάγκη.

Στη συνέχεια βέβαια επακολούθησε η οικονομική 
και επισιτιστική κρίση εξαιτίας του πολέμου της Ου-
κρανίας αλλά και στον τομέα αυτό ο Γιώργος Τσού-
νιας σε άμεση συνεργασία με τον πρόεδρο της ΠΟΣ-
ΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο κράτησαν σταθερά το τιμόνι 
και κατάφεραν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις των καιρών εξασφαλί-
ζοντας έτσι τη συναίνεση αλλά και την πλήρη συμπα-
ράσταση των μελών διοικητικού συμβουλίου αλλά 
και του ευρύτερου κλάδου των λαϊκών αγορών. 

Αξίζει πάντως να επισημανθεί ότι τίποτα από όλα 
αυτά δεν ήταν αυτονόητο και χρειάστηκε μεγάλη προ-
σπάθεια, ψυχραιμία και ευρύτερες συναινέσεις ώστε 
να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Στενή άλλωστε υπήρξε η συνεργασία του ταμία 
της ΠΟΣΠΛΑ Γιώργου Τσούνια και με στελέχη του 
υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη σε όλη αυτή 
τη μακρά περίοδο της προετοιμασίας του νέου νομο-
θετικού πλαισίου το οποίο έπρεπε να λάβει υπόψιν 
του κρίσιμες αλλά και αμιγώς ταμειακές παραμέ-
τρους τις οποίες γνώριζε άριστα ο Γιώργος Τσούνιας 
και συνέβαλε με τις γνώσεις και την εμπειρία του 
στην εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων. 

Ιδιαίτερη ικανοποίηση σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Περιφέρεια Αττικής για τα οικονομικά της ΠΟΣΠΛΑ

 Χρηστή διαχείριση με σύνεση, διαφάνεια, 
λογοδοσία και ορθή αξιοποίηση των πόρων

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ

Αφανής ηρωίδα της Ομοσπονδίας 
και ο άνθρωπος που ανά πάσα στιγμή 
βρίσκει πρακτικές λύσεις για το κάθε 
πρόβλημα είναι η επί σειρά ετών δι-
οικητική γενική γραμματέας της ΠΟΣ-
ΠΛΑ Ειρήνη Χατζημπατόγλου. 

Με μοναδική επαγγελματική επάρ-
κεια αλλά και εξαιρετική γνώση τόσο 
των μεγάλων θεμάτων όσο και των 
κρίσιμων λεπτομερειών που διέπουν 
την καθημερινή λειτουργία της Ομο-
σπονδίας η Ειρήνη Χατζημπατόγλου 

είναι αυτή η οποία διεκπεραιώνει από 
τα καθημερινά έως τα πλέον επείγο-
ντα ζητήματα! 

Εκτός όμως από την επαγγελματι-
κή επάρκεια αυτό που καθιστά την Ει-
ρήνη Χατζημπατόγλου αναπόσπαστο 
μέλος της Ομοσπονδίας είναι η κα-
θολική αποδοχή της από όλους όσοι 
διαβαίνουν το κατώφλι της ΠΟΣΠΛΑ 
αφού συνδυάζει έναν δυναμικό χαρα-
κτήρα με μία ήπια και εκλογικευμένη 
προσέγγιση όλων όσων προκύπτουν 

σε αυτό το καθημερινό γίγνεσθαι των 
λαϊκών αγορών.

Δεν είναι υπερβολικό να ειπωθεί 
ότι ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΑ Δημήτρης 
Μουλιάτος είναι σε συνεχή επικοινω-
νία με την Ειρήνη Χατζημπατόγλου 
ώστε αυτός ο καθημερινός φόρτος 
εργασίας να διεκπεραιώνεται κατά τον 
καλύτεροι δυνατό τρόπο με γνώμονα 
πάντοτε τα συμφέροντα της Ομοσπον-
δίας αλλά και το καλό όλων όσων δρα-
στηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.

Η επιλογή του Σταύρου Mελά στη θέση 
του αντιπεριφερειάρχη αρμόδιου για τα ζη-
τήματα των λαϊκών αγορών αποτέλεσε μία 
πραγματική καινοτομία η οποία χαρακτή-
ρισε τις έτσι κι αλλιώς πρωτοποριακές και 
καινοτόμες πρωτοβουλίες της πρώτης θη-
τείας του Γιώργου Πατούλη στο τιμόνι της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Με μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία 
αλλά και ζύμωση στον ίδιο τον στίβο της 
ζωής και της βιοπάλης ο Σταύρος Μελάς 
σηματοδότησε με την παρουσία του στο τι-
μόνι της αντιπεριφέρειας την στενή και αρ-
μονική σχέση η οποία διέπει τον δευτερο-
βάθμιο βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
με τον κόσμο των λαϊκών αγορών.

Αυτό όμως που όλοι αναγνωρίζουν στον 
Σταύρο Μελά είναι ότι από την πρώτη στιγ-
μή έπεσε κυριολεκτικά με τα μούτρα πάνω 
στα βαριά καθήκοντα που του ανέθεσε ο 
Γιώργος Πατούλης και έβγαλε κυριολε-
χτικά ασπροπρόσωπο τον επικεφαλής της 
Περιφέρειας Αττικής.

Ατέλειωτες ώρες πέρασε ο Σταύρος Με-
λάς σε δεκάδες λαϊκές αγορές εποπτεύο-
ντας ο ίδιος τη λειτουργία τους και με το 
αυξημένο κύρος το οποίο διαθέτει έβρισκε 
αστραπιαία λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι 
από την πρώτη στιγμή ο κόσμος των λαϊ-
κών αγορών τον αγκάλιασε αφού είδε στο 
πρόσωπο του τον άξιο εκείνο αυτοδιοικη-

τικό ο οποίος διαθέτει το σπάνιο τάλαντο να 
βρίσκει λύσεις ακόμα και στα πιο δύσκο-
λα προβλήματα χωρίς ποτέ να δημιουργεί 
εντάσεις χάρη στον «βελούδινο» τρόπο με 
τον οποίο τα διαχειρίζεται. 

Έτσι λοιπόν ο Σταύρος Μελάς αποτελεί 
τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ομο-
σπονδία και στο γραφείο του Γιώργου Πα-
τούλη αφού και οι δύο πλευρές όχι μόνο 
τον εμπιστεύονται απόλυτα αλλά αντιλαμ-
βάνονται ότι είναι αυτός ο οποίος με πα-
ροιμιώδη ανιδιοτέλεια υπηρετεί ένα σκοπό 
τον οποίο έχει θέσει ως απόλυτη προτεραι-
ότητα στην αυτοδιοικητική αλλά και στην 
προσωπική του πορεία. 

«Είναι ο άνθρωπος που όλοι αγαπάμε  
και εμπιστευόμαστε!» 

Ο Σταύρος Μελάς δικαίωσε την επιλογή του Γιώργου Πατούλη 
 Η ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΜΠΑΤΟΓΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Η διοικητική γραμματέας της Ομοσπονδίας κέρδισε την καθολική αποδοχή στο πρόσωπό της 

 Με τεράστια αυτοδοικητική εμπειρία έδωσε λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα
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H μαχητικότητα του Γιώργου Καζέπη 
στον κομβικό ρόλο του εκπροσώπου 
του κλάδου στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Αττικής αναδεικνύει, σε αυτό 

το ανώτατο αυτοδιοικητικό όργανο , όλα τα ζη-
τήματα τα οποία απασχολούν τους επαγγελμα-
τίες που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγο-
ρές της Αττικής. 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο πόστο 
αφού απαιτεί βαθιά γνώση των ζητημάτων των 
λαϊκών αγορών, συνεχή ενημέρωση για όλες 
τις τρέχουσες εξελίξεις αλλά και πλήρη εικόνα 
των διοικητικών μηχανισμών της Περιφέρειας 
μέσα από τους οποίους περνάνε κρίσιμα ζητή-
ματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο.

Με μακρά θητεία και ανάλογη βεβαίως 
προσφορά στα διοικητικά όργανα του κλά-
δου ο Γιώργος Καζέπης είναι ταυτόχρονα και 
πρόεδρος της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά, βρί-
σκεται δηλαδή καθημερινά στον πυρήνα των 
κοινωνικών εξελίξεων σε αυτές τις ιδιαίτερα 
ευαίσθητες περιοχές! 

Έχοντας επιτύχει με επίπονες προσπάθειες 
να πλαισιώνεται από νέα και ιδιαίτερα εργα-
τικά στελέχη της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά ο 
Γιώργος Καζέπης είναι αυτός που μπορεί ανά 

πάσα στιγμή να γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια 
τα μεγάλα αλλά και τα μικρά προβλήματα των 
λαϊκών αγορών και κατά συνέπεια να έχει βα-
ρύνοντα λόγο στις διαδικασίες οι οποίες πρέ-

πει να ακολουθηθούν για την επίλυσή τους.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι βρίσκεται σε 

διαρκή και καθημερινή επαφή με τον πρόε-
δρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο αφού οι 

δύο άνδρες ανταλλάσσουν καθημερινά από-
ψεις για τη διαχείριση όλων αυτών των θε-
μάτων. 

Καθοριστική υπήρξε επίσης η συμβολή του 
Γιώργου Καζέπη σε όλη τη νομοπαρασκευα-
στική διαδικασία η οποία κατέληξε με επιτυχία 
στη ψήφιση των αντίστοιχων νομοθετημάτων 
τα οποία δημιουργούν ένα νέο ελπιδοφόρο το-
πίο στον χώρο των λαϊκών αγορών. 

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι όταν 
επρόκειτο για θέματα πρακτικής φύσεως τα 
οποία όμως έπρεπε να περιβληθούν με το 
ανάλογο νομικό κέλυφος ώστε να βρεθούν 
ρεαλιστικές λύσεις ο Γιώργος Καζέπης ήταν 
αυτός ο οποίος μετέφερε τα πραγματικά περι-
στατικά τα οποία στη συνέχεια οι νομικοί με-
τουσίωναν σε νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Εκ των πραγμάτων λοιπόν από εδώ και 
εμπρός σε αυτό το νέο τοπίο που δημιουργεί-
ται στον χώρο των λαϊκών αγορών ο Γιώρ-
γος Καζέπης θα έχει ένα σημαντικό ρόλο με 
τις δημιουργικές προτάσεις του οι οποίες συ-
ντελούν καθημερινά στην αντιμετώπιση κρί-
σιμων ζητημάτων των λαϊκών αγορών.

Ως πρόεδρος της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά βρίσκεται στον πυρήνα των κοινωνικών εξελίξεων

Γνωρίζει σε βάθος όλα τα μεγάλα  
αλλά και τα μικρά προβλήματα του κλάδου

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΕΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

O πρόεδρος της ΣΤ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών 
και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
ΠΟΣΠΛΑ Χρήστος Λέος αποτελεί το στέλε-
χος εκείνο της Ομοσπονδίας ο οποίος με τα 

εύστοχα επιχειρήματά του αλλά και με τη ψυχραι-
μία και ηρεμία με την οποία αντιμετωπίζει ακόμα 
και τα πιο καυτά ζητήματα των λαϊκών αγορών συ-
μπληρώνει με την παρουσία του εκείνη την ομάδα 
η οποία σε αυτές τις κρίσιμες συγκυρίες διαχειρί-
ζεται τα ζητήματα του κλάδου.

Με μακρά εμπειρία στο χώρο των λαϊκών αγο-
ρών έχει πλέον τη δυνατότητα να γνωρίζει από 
μέσα όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τους συ-
ναδέλφους του και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλ-
λει αποτελεσματικά στην αντιμετώπισή τους. 

Η καθημερινή αυτή επαφή με όλες τις εξελίξεις 
που συμβαίνουν στις λαϊκές αγορές του σωματείου 
του, του δίνουν τη δυνατότητα να κάνει και τις ανά-
λογες προτάσεις κατά τη διάρκεια των συνεδριάσε-
ων του διοικητικού συμβουλίου χρησιμοποιώντας 
πάντα επιχειρήματα της κοινής λογικής και προτεί-
νοντας συνθετικές λύσεις οι οποίες τις περισσότε-
ρες φορές αμβλύνουν τις γωνίες και επιλύουν τα 
προβλήματα. 

Είναι μάλιστα αναμφισβήτητο γεγονός ότι σε όλη 
αυτήν την τριετία όπου ο κλάδος πέρασε κυριολε-
κτικά δια πυρός και σιδήρου ο Χρήστος Λέος ήταν 
πάντοτε,, όπως προσφυώς τον αποκαλούν οι συ-
νάδελφοί του η «ήρεμη δύναμη» η οποία όμως 
ανά πάσα στιγμή μπορούσε να προτείνει τις δρά-
σεις εκείνες οι οποίες θα άλλαζαν επί της ουσίας 
τα δεδομένα για το καλό του κλάδου. 

Ακόμα και στις πιο δύσκολες ημέρες και ώρες 
της πανδημίας όταν το κλείσιμο των λαϊκών αγο-
ρών επικρέμματο ως δαμόκλεια σπάθη πάνω από 
τα κεφάλια των συναδέλφων του ο Χρήστος Λέος 
δεν έχασε ποτέ την αυτοκυριαρχία του εκφράζο-
ντας με αυτόν τον τρόπο τη σιγουριά για την απο-
φυγή των χειρότερων εξελίξεων η οποία, σιγουριά, 
ήταν τότε τόσο απαραίτητη για την ενίσχυση της ψυ-
χολογίας του κλάδου. 

Αλλά και στις σημερινές δύσκολες οικονομικές 
συγκυρίες ο Χρήστος Λέος είναι αυτός ο οποίος 
ακόμα και μέσα σε μία θυελλώδη καθημερινότη-
τα διατηρεί το καθαρό μυαλό και είναι σε θέση να 
βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και να εκφράζει τη 
σιγουριά ότι μετά την τρικυμία έρχεται πάντοτε η 
γαλήνη.

 Γνωρίζει άριστα τα θέματα των συναδέλφων του και την ανάγκη των συνθετικών λύσεων 

«Με ψυχραιμία και νηφαλιότητα μπορούν  
να αντιμετωπιστούν και τα πλέον δύσκολα προβλήματα»

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΤ’ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ

Πρωτοπόρος στην κοινωνική προσφορά ανα-
δεικνύεται για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος της Δ’ 
Λαϊκής Αγοράς Αθηνών Χρήστος Μουλάς με πλη-
θώρα δράσεων οι οποίες ενισχύουν τις ευαίσθη-
τες κοινωνικές ομάδες.

Αυτή η κοινωνική δράση του Χρήστου Μουλά 
διακτινίζεται σ’ ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών 
φορέων αλλά ενίοτε φτάνει και εξατομικευμένη 
σε επιμέρους περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων τα 
οποία βλέπουν στο πρόσωπό του τον άνθρωπο ο 
οποίος θα απαλύνει τον καθημερινό πόνο και θα 
καταπραΰνει την αγωνία τους!

Η άμεση γνώση όλων αυτών των κοινωνικών 
προβλημάτων την οποία έχει συσσωρεύσει στο 
πρόσωπό του ο Χρήστος Μουλάς του δίνει άνε-
τα τη δυνατότητα να μπορεί πλέον να ασκεί αυτή 
την κοινωνική πολιτική με στοχευμένες παρεμ-

βάσεις και κατά συνέπεια με ιδιαίτερη αποτελε-
σματικότητα. 

Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
της Ομοσπονδίας ο Χρήστος Μουλάς συχνά μετα-
φέρει τον παλμό αυτών των πληθυσμιακών ομά-
δων οι οποίες βρίσκονται στη σφαίρα του κοινω-
νικού αποκλεισμού και για τις οποίες σύσσωμη η 
Ομοσπονδία με καθημερινές δράσεις αναπληρώ-
νει τα κενά τα οποία αφήνει η κρατική πρόνοια.

Υπό αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις η παρουσία 
του Χρήστου Μουλά στο καθημερινό πεδίο των 
λαϊκών αγορών πέρα από την αμιγώς επαγγελ-
ματική διάστασή της με τη στενή σχέση που έχει 
οικοδομήσει με τους συναδέλφους του εμπερι-
έχει και ένα σαφέστατο κοινωνικό χαρακτήρα ο 
οποίος προσθέτει μία ακόμη διάσταση στο συνο-
λικό έργο των λαϊκών αγορών. 

 Ο Χρήστος Μουλάς καταξιώνει  
τον κοινωνικό ρόλο των λαϊκών αγορών

ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

 Μεταφέρει στο Δ.Σ. τα προβλήματα των πολιτών που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας
Στα νέα δεδομένα που δημιουργούν τα αναπτυξιακά έργα στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά 

ο ρόλος των λαϊκών αγορών στις οποίες καταφεύγει η συντριπτική πλειοψηφία του τοπικού πληθυσμού καθι-
στά τον Δημήτρη Γεωργιάδη έναν οικονομικό παράγοντα με διακριτό ρόλο.

Κι αυτό γιατί παρά τη συντελούμενη οικονομική πρόοδο στην περιοχή και την αντίστοιχη μεγέθυνση του επι-
μέρους ΑΕΠ τα κοινωνικά προβλήματα παραμένουν οξυμένα στην περιοχή του Πειραιά με την ακρίβεια να 
αποτελεί τον βραχνά για χιλιάδες νοικοκυριά όχι μόνο των λαϊκών στρωμάτων αλλά και της μεσαίας τάξης.

Έτσι λοιπόν το σύνολο λοιπόν των λαϊκών αγορών οι οποίες ανήκουν στο σωματείο της Α’ Λαϊκής Πειραιά 
του οποίου πρόεδρος είναι ο Δημήτρης Γεωργιάδης έχουν πλέον ένα κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση των λεπτών 
οικονομικών ισορροπιών και στην επίτευξη της τόσο αναγκαίας κοινωνικής γαλήνης. 

Με καθημερινή παρουσία σε όλους τις λαϊκές αγορές ο Δημήτρης Γεωργιάδης συμβάλει αποτελεσματικά όχι 
μόνο στο να κρατούνται χαμηλά οι τιμές αλλά και να διαμορφώνεται η ανάλογη χημεία μεταξύ των επαγγελμα-
τιών πωλητών και του καταναλωτικού κοινού.

Αυτό απαιτεί πραγματικό καθημερινό μόχθο αφού πρόκειται για μία ευρύτερη γεωγραφική περιοχή με πολ-
λές ιδιαιτερότητες, συχνά εκρηκτικές αντιφάσεις οι οποίες καθιστούν τη διαδικασία εξισορρόπησής τους όχι 
πάντοτε εύκολη.

Παρόλα αυτά ο πρόεδρος της Α’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά έχει καταφέρει μέχρι στιγμής όλες οι λαϊκές αγο-
ρές του σωματείου του να λειτουργούν ομαλά, να προσφέρουν πράγματι εξαιρετικές τιμές στους καταναλω-
τές μαζί με ένα πλούσιο κοινωνικό έργο το οποίο παράγει σε συνεργασία με τοπικούς φορείς αλλά και σημα-
ντικές προσωπικότητες του Πειραιά. 

Καθημερινός αγώνας ώστε να κρατηθούνε χαμηλά 
οι τιμές και να αμβλυνθούνε οι εντάσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α’ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Στενή η συνεργασία του και με διακεκριμένους  
κοινωνικούς φορείς της περιοχής
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Π ιστή φίλη των λαϊκών αγορών είναι 
η βουλευτής του νότιου τομέα της 
β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας 
γνωστή δημοσιογράφος και πρώην 

αθλήτρια Άννα Καραμανλή.
Δεν είναι υπερβολικό να ειπωθεί ότι η 

Άννα Καραμανλή είναι από εκείνα τα γυναι-
κεία μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου που 
πραγματοποιούν τα περισσότερα ψώνια τους 
από τις λαϊκές αγορές της περιοχής τους. 

Επιπλέον στις επανειλημμένες και άκρως 
πετυχημένες τηλεοπτικές εμφανίσεις της 
δεν παραλείπει να δηλώνει προς κάθε κα-

τεύθυνση τη σταθερή πεποίθησή της ότι οι 
λαϊκές αγορές προσφέρουν ένα σημαντικό-
τατο κοινωνικό έργο αφού δίνουν τη δυνα-
τότητα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να 
εξασφαλίζουν τα στοιχειωδώς απαραίτητα 
για το οικογενειακό τραπέζι. 

Αλλά και στα αμιγώς κοινοβουλευτικά 
της καθήκοντα τα οποία επιτελεί με ιδιαίτε-
ρη αφοσίωση και προσήλωση η Άννα Κα-
ραμανλή έχει με κάθε ευκαιρία υποστηρί-
ξει τα δίκαια αιτήματα των λαϊκών αγορών 
ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή της 
στην επεξεργασία των νομοθετημάτων τα 

οποία κατέληξαν στη διαμόρφωση του νο-
μοθετικού πλαισίου με το οποίο ανοίγει μία 
νέα σημαντική και ελπιδοφόρα εποχή για τον 
κλάδο. 

Αυτή η στενή σχέση την οποία έχει ανα-
πτύξει η Άννα Καραμανλή με την ΠΟΣΠΛΑ 
και τον πρόεδρο της Δημήτρη Μουλιάτο την 
καθιστούν πιστή φίλη των λαϊκών αγορών 
προς τις οποίες εκφράζει σε κάθε ευκαι-
ρία την εμπιστοσύνη της, ενώ η πρόσφατη 
επίσκεψή της στα γραφεία της ομοσπονδί-
ας ισχυροποίησε ακόμα περισσότερο αυτούς 
τους δυνατούς δεσμούς. 

Β γαλμένος κυριολεκτικά μέσα 
από το καμίνι των κοινωνικών 
αγώνων αλλά και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκηση ως άκρως επιτυ-

χημένος δήμαρχος του Αιγάλεω ο Δη-
μήτρης Καλογερόπουλος αποτελεί μία 
πολιτική και αυτοδιοικητική προσωπι-
κότητα καθολικής αποδοχής σε όλη τη 
δυτική Αθήνα. 

Η αμεσότητα του λόγου του, η μοναδι-
κή ικανότητα του να πιάνει το σφυγμό των 
απλών ανθρώπων, η ανιδιοτέλεια του και 
η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της πο-
λιτικής καθιστούν τον πρώην δήμαρ-
χο Αιγάλεω τον «δικό μας Δημήτρη» όχι 
μόνο για τον δήμο τον οποίο υπηρέτησε 
αλλά και για όλη τη δυτική Αθήνα από την 
Αγία Βαρβάρα και το Χαϊδάρι μέχρι και το 
Περιστέρι, την Πετρούπολη, του Αγίους 
Αναργύρους και το Καματερό.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο , άλλωστε, 
ότι σε όλες αυτές τις γειτονιές της δυτι-
κής Αθήνας ο Δημήτρης Καλογερόπου-
λος , όποια στιγμή της ημέρας και αν εμ-
φανιστεί, περικυκλώνεται αμέσως από 
δεκάδες πολιτών οι οποίοι στο πρόσω-
πό του βλέπουν τον άνθρωπο της καρδιά 
τους και τον ιδανικό εκπρόσωπό τους 

στη Βουλή για τη νέα κοινοβουλευτική 
περίοδο. 

Αυτό που όλοι ομολογούν όχι μόνο σε 
κατ’ ιδίαν συζητήσεις αλλά καταθέτουν 
και στο δημόσιο διάλογο είναι ότι ο Δη-
μήτρης Καλογερόπουλος αξίζει περισ-
σότερο από οποιονδήποτε άλλον να εκ-
προσωπεί του πολίτες του δυτικού τομέα 
Αθηνών στο κοινοβούλιο ακριβώς επει-
δή είναι αυτός που όχι μόνο τους γνωρί-
ζει με τα μικρά τους ονόματα αλλά ξέρει 
και από πρώτο χέρι τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν.

Άλλωστε οι παρεμβάσεις που έκανε 

ως δήμαρχος Αιγάλεω δεν περιοριζό-
ταν στα στενά όρια του Δήμου αλλά επε-
κτείνονταν στις ευρύτερες περιοχές της 
δυτικής Αθήνας δημιουργώντας έτσι 
ένα δίχτυ κοινωνικής, περιβαλλοντικής 
αλλά και ευρύτερης προστασίας ειδικά 
για τους πιο ευάλωτους πολίτες. 

Με αυτές, λοιπόν, τις πολιτικές, αυ-
τοδιοικητικές αλλά και επαγγελματικές 
προδιαγραφές ο Δημήτρης Καλογερό-
πουλος έχει πέσει εδώ και καιρό πάνω 
στη μάχη του σταυρού καταγράφοντας 
πολλά χιλιόμετρα περιοδειών αλλά και 
διαρκείς παρουσίες σε όλα τα μείζονα 
γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτήν την 
εκλογική περιφέρεια. 

Εκεί όμως ο Δημήτρης Καλογερόπου-
λος απολαμβάνει κυριολεκτικά καθολι-
κής αποδοχής είναι στον κόσμο των λα-
ϊκών αγορών αφού από την αρχή της 
δημαρχιακής θητείας του και μέχρι σή-
μερα είναι γνωστή η προσφορά του στον 
κλάδο αλλά και οι αδιάρρηκτοι δεσμοί 
φιλίας οι οποίοι τον συνδέουν με τον Δη-
μήτρη Μουλιάτο αλλά και με όλα τα μέλη 
της Ομοσπονδίας που βλέπουν στο πρό-
σωπό του έναν άξιο συμπαραστάτη στο 
έργο τους. 

 Επιπλέον είναι φανατική πελάτης των λαϊκών αγορών, τις οποίες επισκέπτεται τακτικά κάθε εβδομάδα
 Γνωρίζει τους ψηφοφόρους του με τα μικρά τους ονόματα 

Ή βουλευτής της ΝΔ Άννα Καραμανλή στηρίζει  
διαχρονικά τα δίκαια αιτήματα της Ομοσπονδίας

Ο «δικός μας Δημήτρης» δικαιούται 
μια θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο

ΤΟΣΟ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 Σταθερή η πεποίθηση και της ηγεσίας του κινήματος για το έργο που επιτελείται από την ΠΟΣΠΛΑ

Εδραίωσε και σχέσεις εμπιστοσύνης με την ΠΟΣΠΛΑ στη διαχείριση σημαντικών θεμάτων 

 Το Κομμουνιστικό Κόμμα εκτιμάει ότι η κατάσταση θα χειροτερεύει όλο και περισσότερο εξαιτίας της κρίσης του συστήματος

«Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εμπιστεύεται απόλυτα τον θεσμό των λαϊκών αγορών»

Αξιοποίηση των πόρων της Περιφέρειας Αττικής 
για το καλό όλων ανεξαιρέτως των πολιτών

 Οι λαϊκές αγορές είναι το αποκούμπι όσων δοκιμάζονται σκληρά  
από την οικονομική κρίση

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΕ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 

Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Την αναγκαιότητα ενίσχυσης του 
θεσμού των λαϊκών αγορών επα-
ναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ο 
επικεφαλής της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και 
βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρί-
νης. 

Επιφορτισμένος με το βαρύ κα-
θήκον να εκπροσωπεί τον πρόεδρο 
του κόμματος στις κοινοβουλευτι-
κές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις 
ο Μιχάλης Κατρίνης παραμένει ταυ-
τόχρονα και διαχρονικά πιστός φί-
λος των λαϊκών αγορών. 

«Αποτελεί ακλόνητη πεποίθη-

σή μου ότι οι λαϊκές αγορές επιτε-
λούν ένα σημαντικό κοινωνικό έργο 
αφού σε αυτή τη δύσκολη οικονο-
μική συγκυρία δίνουν τη δυνατότη-
τα όχι μόνο στους οικονομικά ασθε-
νέστερους αλλά και στη μεσαία τάξη 
να ψωνίζει οικονομικά και ποιοτικά 
προϊόντα συμβάλλοντας έτσι ουσια-
στικά στην ενίσχυση του οικογενεια-
κού εισοδήματος» τονίζει μιλώντας 
προς την εφημερίδα μας ο Μιχάλης 
Κατρίνης, επισημαίνοντας επίσης 
την πεποίθηση του προέδρου του 
κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη ότι 
πρέπει με κάθε τρόπο ο θεσμός των 

λαϊκών αγορών να ενισχυθεί. 
Αξίζει επίσης να επισημανθεί το 

γεγονός ότι ο Μιχάλης Κατρίνης 
στις εμπεριστατωμένες ομιλίες του 
από το βήμα της Βουλής ειδικά για 

οικονομικά και κοινωνικά ζητήμα-
τα δεν παραλείπει να αναφέρεται σε 
όλους αυτούς τους μακροχρόνιους 
θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας οι 
οποίοι διαχρονικά έχουν καταξιω-
θεί στη συνείδηση του κόσμου και 
τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής. 

«Οι λαϊκές αγορές από τότε που 
ως θεσμός εγκαινιάστηκε από τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο, μέσα σε αυτά 
τα σχεδόν 100 χρόνια, έχουν πετύχει 
να προσφέρουν σε γενιές ολόκλη-
ρες ελλήνων οικονομικά προϊόντα 
τα οποία ταυτόχρονα ανταποκρί-
νονται και στα πιο πενιχρά βαλά-

ντια έτσι ώστε ο απλώς κόσμος να 
εξασφαλίζει με αξιοπρέπεια και αν-
θρωπιά το καθημερινό φαγητό του» 
επαναλαμβάνει στη συζήτηση που 
έχουμε μαζί του ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙ-
ΝΑΛ.

Άλλωστε προερχόμενος από έναν 
αγροτικό νομό όπως είναι αυτός της 
Ηλείας ο Μιχάλης Κατρίνης γνωρί-
ζει άριστα τα ζητήματα του πρωτο-
γενούς τομέα της παραγωγής και 
κατά συνέπεια όλα όσα συνδέονται 
με τους παραγωγούς αλλά και τους 
επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.

Την βαθιά πεποίθησή της ότι ο θεσμός των λα-
ϊκών προστατεύει το λαϊκό εισόδημα απέναντι 
στην άγρια επέλαση της κερδοσκοπίας των αγο-
ρών εκφράζει η βουλευτής της Β’ Πειραιώς του 
ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου. 

Σύμφωνα με το στέλεχος του κομουνιστικού 
κόμματος Ελλάδας ο ευρωπαϊκός μονόδρομος 
τον οποίο ακολουθεί η χώρα μας και η παγκόσμια 
κρίση του οικονομικού συστήματος έχουν δημι-
ουργήσει ασφυκτικές κοινωνικές συνθήκες ειδι-
κά για τη λαϊκή οικογένεια και το λαϊκό εισόδημα. 

Όπως επισημαίνει η Διαμάντω Μανωλάκου τα 
οξυμένα κοινωνικά προβλήματα γίνονται ακόμα 
πιο έντονα σε αυτές τις συνθήκες πολέμου και 
στην αντιπαράθεση των μονοπωλιακών συμφε-
ρόντων τα οποία ουδόλως ενδιαφέρονται για την 
ευημερία των λαών αλλά μόνο για την αύξηση και 
συσσώρευση των κερδών του.

Με αυτή την έννοια λοιπόν οι λαϊκές αγορές 
αποτελούν κατά την άποψή της βουλευτού της Β’ 
Πειραιώς το αποκούμπι των λαϊκών στρωμάτων 
τα οποία έχουν έτσι τη δυνατότητα να προμηθεύ-

ονται οικονομικά είδη πρώτης ανάγκης απαραί-
τητα μόνο και μόνο για την στοιχειώδη επιβίω-
σή τους. 

Η Διαμάντω Μανωλάκου εκτιμάει ότι η οικο-
νομική κατάσταση θα γίνεται ολοένα και πιο δύ-
σκολη για τα λαϊκά στρώματα γι’ αυτό και η ενί-
σχυση του θεσμού των λαϊκών αγορών είναι μία 
αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουν οι δο-
κιμαζόμενοι από την οικονομική κρίση που δεν 
έχουν άλλο τρόπο να προμηθευτούν είδη πρώτης 
ανάγκης, απλώς να επιβιώσουν. 

Όταν ο Γιώργος Πατούλης εμπιστεύτηκε το «χαρτοφυλάκιο» 
της οικονομικής διαχείρισης της Περιφέρειας στον Νίκο Πέπ-
πα αποδείκνυε στην πράξη την σπάνια διορατικότητα του αλλά 
και την ξεχωριστή ικανότητα του να επιλέγει τον κατάλληλο άν-
θρωπο για την κατάλληλη θέση. 

Ο Νίκος Πέππας τον δικαίωσε πλήρως αφού με διαφάνεια, 
αποτελεσματικότητα, σύνεση και χρηστή διοίκηση διαχειρίζε-
ται τους πόρους της Περιφέρειας Αττικής με μοναδικό κριτή-
ριο τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητά τους για το καλό των πο-
λιτών της Αττικής!

Εκεί όμως που πράγματι διέπρεψε ο αντιπεριφερειάρχης Ατ-
τικής είναι στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων των λαϊκών αγο-
ρών αφού κατόρθωσε να συγκεράσει όλες εκείνες τις παραμέ-
τρους οι οποίες συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία του κλάδου. 

Αλλά βεβαίως ο Νίκος Πέππας δεν περιορίστηκε στα ζητή-
ματα της λεγόμενης υψηλής πολιτικής της Περιφέρειας αλλά 
ασχολήθηκε και με τα τρέχοντα εκείνα ζητήματα τα οποία όμως 
διαμορφώνουν την καθημερινότητα των λαϊκών αγορών.

Έτσι λοιπόν έδωσε οριστική λύση στο ζήτημα των χημικών 
τουαλετών απαλλάσσοντας τον κλάδο από ένα ψυχοφθόρο 

βραχνά αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας και υψηλών προ-
διαγραφών όρους υγιεινής στον χώρο των λαϊκών αγορών. 

Με όλες αυτές τις στοχευμένες κινήσεις του ο Νίκος Πέπ-
πας κέρδισε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα την ευρύτε-
ρη αποδοχή στον ίδιο τον κλάδο γεγονός που καθιστά πλέ-
ον και ένα πανελλαδικό πρότυπο αρμονικών σχέσεων αυτές 
οι οποίες διαμορφώνονται ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής 
και στην ΠΟΣΠΛΑ.

ΣΩΤΉΡΉΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δικαίωσε πλήρως την 
επιλογή του πρωθυπουργού  

Κυριάκου Μητσοτάκη
Σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία ο γε-

νικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλω-
τή του Υπουγείου Ανάπτυξης επέδειξε εξαιρετικά αντα-
νακλαστικά για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με τις 
οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος. Δηλαδή, με την εισαγό-
μενη ακρίβεια λόγω της επισιτιστικής κρίσης που προέ-
κυψε από τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τον 
υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε και δίνει 
καθημερινά τη μάχη για τη συγκράτηση των τιμών σε όλα 
τα στάδια της εφοδιαστικής και καταναλωτικής αλυσίδας.

Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε σε αυτή τη μεγάλη του προσπά-
θεια η στενή συνεργασία με την ΠΟΣΠΛΑ και τον πρόεδρό 
της Δημήτρη Μουλιάτο, αφού ο Σωτήρης Αναγνωστόπου-
λος διέγνωσε από την πρώτη στιγμή ότι οι λαϊκές αγορές 
αποτελούν το καλύτερο και πλέον αποτελεσματικό ανά-
χωμα, όχι μόνο απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια, αλλά 
και απέναντι στα φαινόμενα της αισχροκέρδειας.

ΒΑΣΙΛΉΣ ΣΠΑΝΑΚΉΣ

Ο πλέον πιστός και συνεπής 
φίλος των λαϊκών αγορών

Ο βουλευτής της ΝΔ στον νότιο τομέα της Β’ Αθηνών 
κατέχει επάξια τον τίτλο του «ανθρώπου των λαϊκών 
αγορών». Όχι μόνο γιατί από την εποχή της διαδρομής 
στην τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάστηκε στενά με τους 
ανθρώπους του κλάδου, αλλά και γιατί ως διακεκριμέ-
νος οικονομολόγος γνωρίζει άριστα τα διοικητικά και 
φορολογικά ζητήματα που ενίοτε απασχολούν την ΠΟΣ-
ΠΛΑ. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αποτελεί τακτικό συ-
νομιλητή του προέδρου της Δημήτρη Μουλιάτου με τον 
οποίο τον συνδέει μακρά φιλία.

Αλλά και στον αμιγώς κοινοβουλευτικό τομέα, ο Βα-
σίλης Σπανάκης με όλες τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις 
του έχει στηρίξει αναπιφύλακτα τα δίκαια αιτήματα των 
ανθρώπων των λαϊκών αγορών, που τον τιμούν με την 
αγάπη, την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους.
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Ιστορική βράβευση με διαχρονική σημασία και πολλαπλά μηνύματα
Η ΠΟΣΠΛΑ ΤΙΜΗΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗ ΣΑΚΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΣΧΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ

Παραβρέθηκε σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο καθώς και πλήθος διακεκριμένων προσωπικοτήτων της πολιτικής, κοινωνικής και καλλιτεχνικής ζωής της χώρας

Η ταν όλοι εκεί! Στην εκδήλωση που 
οργάνωσε η Παναττική Ομοσπον-
δία Σωματείων Επαγγελματιών Πω-
λητών Λαϊκών Αγορών για τη βρά-

βευση της επί σειρά ετών διευθύντριας του 
γραφείου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη και σήμερα πλέον διευθύντριας στο 
γραφείο του Πρωθυπουργού κυρίας Σάκης 
Κυπραίου, για το σπουδαίο και πλούσιο φι-
λανθρωπικό της έργο.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθη-
κε στην κεντρική αίθουσα του ξενοδοχείου 
Athenaeum Inter Continental Athens παρα-
βρέθηκαν εκπροσωπώντας τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αντιπρόεδρος της 
Κυβέρνησης Π. Πικραμενος,  ο Μητροπολί-
της Περιστερίου κ.κ. Γρηγόριος, ο Υπ. Εξω-
τερικών Ν. Δένδιας, η Υπουργός Παιδείας 
Ν. Κεραμέως, ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη 
Τ. Θεοδωρικάκος, ο Αν. Υπ. Οικονομικών Θ. 
Σκυλακάκης, η Υφυπουργός Υγείας Ζ. Ράπτη, 
η υφυπ. Μετανάστευσης και Ασύλου Σ. Βούλ-
τεψη, οι αντιπρόεδροι της Βουλής Ν. Κακλα-
μάνης και Αθ. Μπούρας, οι βουλευτές Αννα 
Καραμανλή, Β. Σπανάκης και Δ. Χατζηδά-
κης, ο δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάν-
νης, ο  αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών Γ. Δημόπουλος, ο δήμαρχος Ν. Φι-
λαδέλφειας Χαλκηδόνας Γ. Βούρος, ο δήμαρ-
χος Περιστερίου Α. Παχατουρίδης, ο δήμαρ-
χος Ιλίου Ν. Ζενετος, ο δήμαρχος Αιγάλεω Γ. 
Γκικας, ο πρόεδρος ΕΕΑ Γ. Χατζηθεοδοσίου, 
ο περιφερειακός σύμβουλος Εντεταλμένος 
για θέματα Λαϊκών Αγορών Στ. Μελάς ,ο   Ελ. 
Σκιαδάς-αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο αντιπρό-
εδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών Ν. Γρέντζελος,  ο  προϊστάμενος Δ/νσης 
Λαϊκών Αγορών  της Περιφέρειας Χ. Πασβα-
ντίδης καθώς και πλήθος άλλων βουλευτών, 
δημάρχων αλλά και εκπροσώπων του επιχει-
ρηματικού γίγνεσθαι της χώρας!

Την εκδήλωση άνοιξε το μήνυμα του πρω-
θυπουργού για της λαϊκές αγορές ενώ στη 
συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Δημήτρης Μουλιάτος.

Αρχικά ευχαρίστησε όλους τους παρευρι-
σκόμενους για την παρουσία τους ενώ στη 
συνέχεια έκανε μία ανασκόπηση των τελευ-

ταίων ετών κατά τα οποία η σημερινή διοίκη-
ση διαχειρίζεται την τύχη της ΠΟΣΠΛΑ. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην περίοδο 
της πανδημίας και στις υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες που κατέβαλλε η ΠΟΣΠΛΑ προ-
κειμένου οι λαϊκές αγορές να παραμένουν 
ανοιχτές μέσα στις περιόδους των σκληρών 
lockdowns, χαρακτηρίζοντας ως την πιο δύ-
σκολη στιγμή τόσο για τον ίδιο όσο και για ολό-
κληρο τον κλάδο το κλείσιμο των εμπορικών 
τμημάτων των λαϊκών αγορών. 

«Κανένας δεν περίμενε, ούτε κι εγώ ο ίδιος, 
όταν αναλάμβανα την προεδρία της ομοσπον-

δίας τις προκλήσεις τις οποίες θα βρίσκαμε 
μπροστά μας. Το ξέσπασμα της πανδημίας 
βρήκε τον κλάδο σε ένα μεταβατικό στάδιο με 
συσσωρευμένα προβλήματα δεκαετιών και 
μεγάλες εκκρεμότητες. 

Παρόλα αυτά δεν αιφνιδιαστήκαμε! Θα έλε-
γε κάποιος ακριβώς το αντίθετο. Αντιδράσαμε 
αστραπιαία γιατί συνειδητοποιήσαμε, όχι μέσα 
σε λίγες ημέρες αλλά μέσα σε λίγες ώρες ότι 
έπρεπε να παλέψουμε για να κρατήσουμε τις 
λαϊκές αγορές ανοιχτές, δηλαδή για να εξα-
σφαλίσουμε την ίδια την ύπαρξή μας. 

Στην αρχή αυτό φαινόταν ακατόρθωτο αλλά 

δεν λιποψυχήσαμε. 
Σηκώσαμε τα μανίκια, σφίξαμε τα δόντια και 

τις καρδιές μας και πέσαμε με τα μούτρα στη 
δουλειά. Κάποιοι μας χαρακτήρισαν τρελούς 
ή και αιθεροβάμονες. Αποδείχτηκε όμως ότι 
είχαν άδικο.

Η ψυχή των ανθρώπων των λαϊκών αγο-
ρών μεγαλούργησε. 

Γιατί πείσαμε ακόμα και αυτούς που μας 
ύψωναν έναν τοίχο μπροστά μας ότι οι λαϊκές 
αγορές έπρεπε να μείνουν ανοιχτές όχι μόνο 
για το καλό το δικό μας, αλλά και για το καλό 
ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. ➔
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Και όταν το πράγμα έγινε οριακό τότε εμείς ως 

πολυμήχανοι άλλα έντιμοι επαγγελματίες πωλη-
τές σκεφτήκαμε το σύνθημα «Με το γάντι»!

Φέραμε χειρουργικά γάντια στους πάγκους 
μας όταν αυτά ήταν δυσεύρετα ακόμα και στα 
νοσοκομεία. Αποδείξαμε έτσι στην κυβέρνη-
ση ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε υπεύθυ-
να, δηλαδή να περιφρουρήσουμε οι ίδιοι και 
την υγεία και την τσέπη των καταναλωτών.

Βεβαίως σε αυτές τις μάχες είχαμε και 
απώλειες! 

Ήταν οι συνάδελφοί μας των βιομηχανικών 
οι οποίοι αναγκάστηκαν δύο φορές να κλεί-
σουν.

Παραδέχομαι ότι εκεί κάπως λύγισα! 
Η σκέψη του τι θα απογίνουν αυτοί συνά-

δελφοι με έπνιγε… Την ίδια όμως στιγμή πεί-
σμωνα! Γιατί απλά είχα χρέος να βρω μία 
λύση. Τα τείχη όμως τα οποία συναντούσαμε 
οι συνεργάτες μου κι εγώ θύμιζαν πυρηνικό 
καταφύγιο» επισήμανε ο Δημήτρης Μουλιά-
τος εμφανώς συγκινημένος αναφερόμενος 
στις κρίσιμες εκείνες ημέρες. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην περίοδο της 
κατάρτισης του νομοσχεδίου για τις λαϊκές 
αγορές λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν προ-
λάβαμε να ξαποστάσουμε από τον εξαντλητικό 
κάματο της πανδημίας και ξεκίνησε ο αγώνας 
για τη ψήφιση του νομοσχεδίου το οποίο εί-
ναι πλέον νόμος του κράτους που εκσυγχρο-
νίζει τον κλάδο μας, διασφαλίζει στο ακέραιο 
τα συμφέροντας μας και με τον οποίο ανατέλ-
λει μία νέα εποχή για τις λαϊκές αγορές. 

Εδώ δυστυχώς υπήρξε και εχθρός «εντός 
των τειχών», ο οποίος όμως απομονώθηκε 
από τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλ-
φων, αποτελεί πλέον παρελθόν κι έτσι σήμε-
ρα είμαστε σε θέση να τραβήξουμε μπροστά».

Επιπροσθέτως ο Δημήτρης Μουλιάτος ανα-
φέρθηκε εκτενώς και στο κοινωνικό έργο της 
ΠΟΣΠΛΑ αλλά και στις προϋποθέσεις που συ-
νέβαλλαν καθοριστικά στην επίτευξη όλων 
των στόχων που θέτει κατά καιρούς η Ομο-
σπονδία: «Μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό των 
γεγονότων που δεν έχουν προηγούμενο στην 
ιστορία του κλάδου η ΠΟΣΠΛΑ δεν σταμάτη-
σε ούτε λεπτό το ανθρωπιστικό και κοινωνικό 
έργο της το οποίο μας κάνει υπερήφανους και 
για το οποίο μιλάει όλη η Ελλάδα. Τίποτα από 
όλα αυτά όμως δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς 
δύο βασικές προϋποθέσεις. Την αρραγή ενό-

τητα του κλάδου και τη νέα επικοινωνιακή πο-
λιτική την οποία εγκαινιάσαμε με την αναμόρ-
φωση εκ βάθρων του Γραφείου Τύπου, με την 
καθιέρωση της εβδομαδιαίας ζωντανής τηλε-
οπτικής εκπομπής μας αλλά και με την έκδο-
ση της εφημερίδας «Λαϊκών Βήμα» η οποία 
διανέμεται όχι μόνο σε όλες τις λαϊκές αγορές 
αλλά αποστέλλεται και διαβάζεται σε όλα τα 
υπουργικά γραφεία αλλά πρωτίστως στο Μέ-
γαρο Μαξίμου δηλαδή στο γραφείο του ίδιου 
του πρωθυπουργού».

Ακολούθησε το μαγνητοσκοπημένο μήνυ-
μα του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργι-
άδη αφού λόγο της επίσημης επίσκεψής του 
στη Σαουδική Αραβία δεν μπόρεσε να παρευ-
ρίσκεται στην εκδήλωση.

 Στη συνέχεια έγινε η παρέμβαση του Περι-
φερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη ο οποί-

ος μίλησε για την εξαιρετική σε κάθε επίπεδο 
συνεργασία που έχει με την ΠΟΣΠΛΑ και τον 
Δημήτρη Μουλιάτο εκφράζοντας έτσι τη βού-
ληση της διοίκησης της Περιφέρειας να συνε-
χίζει να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των 
πωλητών Λαϊκών Αγορών προκειμένου να 
διευκολυνθεί περαιτέρω το έργο  τους και να 
διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο η εύρυθμη 
λειτουργία των Λαϊκών Αγορών υπέρ των κα-
ταναλωτών, ενώ ειδική αναφορά έκανε στην 
αναγκαιότητα δημιουργίας νομικού προσώ-
που για την πλήρη εφαρμογή του νέου ρυθμι-
στικού πλαισίου για τις λαϊκές αγορές.

Αμέσως μετά ως δήμαρχος της πόλης που 
φιλοξενούσε την εκδήλωση της Ομοσπονδί-
ας ο κ. Κώστας Μπακογιάννης μίλησε για την 
ουσιαστική συμβολή της ΠΟΣΠΛΑ στην ομα-
λή λειτουργία όλων των λαϊκών αγορών στα 

όρια του δήμου Αθηναίων ενώ αστειευόμενος 
εξέφρασε και την απορία του προς τον Δημή-
τρη Μουλιάτο πως κατάφερε να συγκεντρώ-
σει όλο το υπουργικό συμβούλιο στην εκδή-
λωση της ΠΟΣΠΛΑ. 

Έπειτα το λόγο έλαβε ο δημοσιογράφος 
Λευτέρης Σκιαδάς ο οποίος μίλησε για την 
ιστορική εξέλιξη των λαϊκών αγορών τονίζο-
ντας πως οι λαϊκές αγορές έχουν σταθερά αν-
θρωποκεντρικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία 
ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς 
που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στην ΠΟΣ-
ΠΛΑ και της κα Σάκη Κυπραίου λόγω των 
κοινωνικών δράσεων στις οποίες αμφότεροι 
συμμετέχουν. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη βράβευ-
ση της κας Σάκης Κυπραίου και τον Δημήτρη 
Μουλιάτο να επισημαίνει ότι είναι ξεχωριστή 

χαρά για την Ομοσπονδία των Λαϊκών Αγορών 
να βρίσκεται ανάμεσά τους η διευθύντρια του 
Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Κυ-
ρία Σάκη Κυπραίου, όχι με την υπηρεσιακή 
της ιδιότητα αλλά ως φίλη και συνοδοιπόρος 
στις δράσεις αλληλεγγύης. 

Τόνισε μάλιστα ότι η προσπάθεια είναι συλ-
λογική με τα μέλη των δύο πλευρών ομόθυ-
μα να συμμετέχουν σε κάθε δράση. Ειδικό-
τερα όμως για την κα Κυπραίου ο πρόεδρος 
της ΠΟΣΠΛΑ ανέφερε: «Υπάρχουν όμως εκεί-
νοι και εκείνες που ξεχωρίζουν. Ξεχωρίζουν 
γιατί ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές δεί-
χνουν ψυχραιμία και προσφέρουν δυναμική 
και χαμόγελο. Ξέρουν να προσφέρουν. Ξέ-
ρουν να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις. 
Ακόμη περισσότερο όμως γνωρίζουν πως να 
συμπαρασταθούν στις ομάδες των αδύναμων 
συμπολιτών μας. Σε αυτή την κατηγορία ανή-
κει η Κυρία Σάκη Κυπραίου». 

Από την πλευρά της η κα Κυπραίου εξή-
ρε την ουσιαστική συνεισφορά των επαγ-
γελματιών πωλητών των λαϊκών αγορών σε 
κάθε κοινωνική δράση που από κοινού διορ-
γανώνουν συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά 
στην ανακούφιση των πλέον αδύναμων συ-
μπολιτών μας που αδυνατούν να εξασφαλί-
σουν ακόμα και τα στοιχειώδη για την επιβί-
ωσή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, 
ακολούθησε δημιουργική και παραγωγική 
συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων της πολι-
τείας και των επαγγελματιών πωλητών γύρω 
από τις τρέχουσες εξελίξεις για ζητήματα των 
λαϊκών αγορών. 

➔
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Ανδρέας Παχατουρίδης: Η ομαλή λειτουργία των λαϊκών 
αγορών αμβλύνει τις κοινωνικές εντάσεις και ανισότητες

Γιάννης Γκίκας: Δεν υπάρχει αιγαλεώτικο νοικοκυριό  
που να μην ψωνίζει από τις λαϊκές αγορές

Γιάννης Φωστηρόπουλος σε Δημ. Μουλιάτο: Στο Παλαιό 
Φάληρο αυξάνετε συνεχώς το καταναλωτικό κοινό σας

Ευάγγελος Τηνιακός: Οι Χαϊδαριώτες παραμένουν  
πιστοί καταναλωτές των λαϊκών αγορών

 Σταύρος Τσίρμπας: Συνεχείς επαφές με τον Δ. Μουλιάτο 
για το καλό των δημοτών σε Καματερό - Αγ. Αναργύρους

 Κώστας Μπακογιάννης: Ευοίωνες οι προοπτικές  
της συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων με την Ομοσπονδία 

 Γιάννης Βούρος: Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας -  
Ν. Χαλκηδόνας σε κοινή πορεία με την ΠΟΣΠΛΑ

Λάμπρος Μίχος: Η Αγία Βαρβάρα αγκάλιασε  
από την πρώτη στιγμή τους ανθρώπους του μόχθου

Νίκος Ζενέτος: Ο Δήμος Ιλίου είναι πάντα  
στο πλευρό των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Νίκος Χουρσαλάς: Ο Κορυδαλλός ενσωματώνει  
νέα και ιδιαίτερα δυναμικά κοινωνικά στρώματα

Ως ιδιαίτερα διορατικός πολιτικός 
ο Ανδρέας Παχατουρίδης διέβλεψε 
από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε 
τα ηνία του δήμου Περιστερίου ότι 
οι λαϊκές αγορές μπορούν να απο-
τελέσουν ένα από τα κλειδιά μίας 
επιτυχημένης δημαρχιακής θητείας 
αφού η αρμονική λειτουργία τους 
εξασφαλίζει ένα μίνιμουμ κοινωνι-
κής ειρήνης αφού προσφέρουν την 
πιο άμεση λύση για όλους όσους δυ-
σκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. 

Αυτός άλλωστε είναι και ο λό-
γος που οι λαϊκές αγορές στο Αιγά-
λεω δεν περιορίζονται απλώς στο 
εμπορικό - καταναλωτικό κομμά-
τι αλλά στην ουσία αποτελούν και 
ένα καθημερινό σημείο συναντή-
σεων, κοινωνικών συναθροίσεων, 
μία δηλαδή πραγματική αγορά με 
την παραδοσιακή αρχαιοελληνική 
έννοια όπου όλοι οι Αιγαλεώτες συ-
νυπάρχουν αρμονικά, σχεδόν κάθε 
εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας. 

Σε όλες τις λαϊκές αγορές οι οποί-
ες λειτουργούν στα διοικητικά όρια 
του δήμου Παλαιού Φαλήρου συρ-
ρέουν καθημερινώς πλήθη κατα-
ναλωτών επιβεβαιώνοντας στην 
πράξη ότι οι λαϊκές αγορές δεν 
απευθύνονται μόνο στη λαϊκή κα-
τανάλωση αλλά αποτελούν και ιδα-
νικό καταναλωτικό πρότυπο και για 
τη μεσαία τάξη η οποία τον τελευ-
ταίο καιρό επισκέπτεται και τα τμή-
ματα των βιομηχανικών ειδών.

Από τις περισσότερες λαϊκές συ-
νοικίες μέχρι το δάσος Χαϊδαρίου 
και τις παρυφές του δήμου στην πε-
ριοχή του Αγίου Χριστοφόρου οι Χα-
ϊδαριώτες παραμένουν πιστοί στην 
εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν στον 
θεσμό των λαϊκών αγορών από τις 
οποίες ψωνίζουν αδιαλείπτως εδώ 
και πολλές δεκαετίες. Ανάλογη είναι 
και η εμπιστοσύνη προς τις λαϊκές 
αγορές που επιδεικνύει και η ηγε-
σία του δήμου.

Νέα πνοή και έναν πραγματικό 
αέρα αισιοδοξίας ότι οποίος είναι αλή-
θεια ότι έλειπε από την περιοχή έχει 
φέρει στον ενιαίο δήμο η διοίκηση 
του νέου δημάρχου Σταύρου Τσίρμπα. 
Και εδώ οι λαϊκές αγορές έχουν παί-
ξει έναν καθοριστικό ρόλο στις ομαλές 
κοινωνικές εξελίξεις και στη διασφά-
λιση της αντίστοιχης κοινωνικής ειρή-
νης που είναι απαραίτητες προϋποθέ-
σεις για την αποδοτική λειτουργία της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Απολύτως ικανοποιητική είναι 
και η μέχρι τώρα συνεργασία όλων 
των υπηρεσιών του δήμου Αθηναί-
ων με την ΠΟΣΠΛΑ ενώ ανοιχτές εί-
ναι οι προοπτικές για ευρύτερες συ-
νεργασίες και καινοτόμα σχέδια τα 
οποία στο άμεσο μέλλον θα θέσουν 
σε εφαρμογή αυτοί οι δύο σημαντι-
κοί φορείς, ο Δήμος Αθηναίων και 
η ΠΟΣΠΛΑ. 

Πιστός φίλος των λαϊκών αγορών ο 
Γιάννης Βούρος έχει συμβάλει αποφα-
σιστικά στην αναβάθμιση των λαϊκών 
αγορών που γίνονται στα όρια του δή-
μου του πάντοτε σε συνεργασία με την 
ΠΟΣΠΛΑ και τον Δημήτρη Μουλιάτο με 
τον οποίο άλλωστε τον συνδέει μακρά 
και στέρεα φιλία πάνω στην οποία οι-
κοδομήθηκε το όλο σχέδιο για τις λαϊ-
κές αγορές της περιοχής του. 

Ο Λάμπρος Μίχος ως ένας γνήσιος 
τοπικός ηγέτης διέβλεψε από την πρώ-
τη στιγμή την τεράστια σημασία των 
λαϊκών αγορών για τον δήμο της Αγί-
ας Βαρβάρας. Έτσι λοιπόν συνεχίζει 
και σήμερα τη στενή συνεργασία του 
με την ΠΟΣΠΛΑ αφού οι λαϊκές αγορές 
έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο κοι-
νωνικό γίγνεσθαι του Δήμου της Αγί-
ας Βαρβάρας.

Με πλήθος δράσεων όλα αυτά 
τα χρόνια σε συνεργασία με τις λα-
ϊκές αγορές ο Νίκος Ζενέτος έχει 
αναδείξει τη συνεργασία του με την 
ΠΟΣΠΛΑ σε σημαντικότατη παρά-
μετρο της γενικότερης αυτοδιοικη-
τικής πολιτικής του. Με εντυπωσι-
ακή οξυδέρκεια αντελήφθη από την 
πρώτη στιγμή την αξία των λαϊκών 
αγορών για τους συμπολίτες του.

Σε έναν δήμο με έντονη έτσι κι αλλιώς εμπορική και επι-
χειρηματική δραστηριότητα οι λαϊκές αγορές αποτέλεσαν 
το ιδανικό συμπλήρωμα του εμπορικού κόσμου της πόλης 
αφού εξασφαλίζουν σε λαϊκά στρώματα αλλά και σε μία δυ-
ναμική μεσαία τάξη τη δυνατότητα για εξαιρετική οικονομι-
κότητα στις καθημερινές ανάγκες των νοικοκυριών. 

Και εδώ οι λαϊκές αγορές έπαιξαν έναν ιδιαιτέρως σημα-
ντικό ρόλο στην αυτοδιοικητική πολιτική η οποία ασκείται με 
στόχο να αξιοποιηθούν οι υγιείς δυνάμεις της τοπικής κοι-
νωνίας του Κορυδαλλού. 


