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Πολύωρη επίσκεψη στη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου πραγματοποίησε το Σάββατο 25
Σεπτεμβρίου ομάδα της περιφερειακής κίνησης πολιτών «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ,
περιβάλλον-άνθρωπος» μαζί με τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες Ηρακλείου και
Χανίων Αριστείδη Παπαδάκη και Γιώργο Βλοντάκη αντίστοιχα. Τα μέλη της κίνησης είχαν
πολλές φορές την ευκαιρία να ανοίξουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τους παραγωγούς
και τους καταναλωτές τόσο για τις περιφερειακές εκλογές όσο και για την οικονομική κρίση
και τα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής. Συχνή αντίδραση ήταν η απαξίωση για τους
επαγγελματίες πολιτικούς με τη φράση «όλοι ίδιοι είναι». Οι περισσότεροι από όσους
συζητήσαμε και διάβασαν το φυλλάδιο της κίνησης δήλωσαν ότι η «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ» μπορεί να
αποτελέσει μια ιδανική επιλογή στις εκλογές για το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι οι πολίτες αγοράζουν από τη λαϊκή αγορά μικρότερες
ποσότητες κατά 20-30% σε σχέση με πέρυσι πράγμα που οφείλεται στην αλλαγή των
καταναλωτικών συνηθειών λόγω της αυξημένης ανεργίας και της περικοπής των
εισοδημάτων. Υπήρχε έντονος προβληματισμός από την πλευρά των παραγωγών για την
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την οποία υποχρεούνται από την 1η
Οκτωβρίου να εκδίδουν αποδείξεις από ταμειακές μηχανές, ενώ από την ίδια ημερομηνία
εντάσσονται επίσης στη Β' κατηγορία τήρησης βιβλίων. Οι παραγωγοί ζητούν τρίμηνη
αναβολή του μέτρου, καθώς, παρόλο που είχαν ειδοποιηθεί ήδη από τον Ιούλιο για να
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προετοιμαστούν, δεν είναι ακόμα έτοιμοι να λειτουργήσουν με κάτι εντελώς νέο για το
θεσμό της λαϊκής αγοράς.

Οι υποψήφιοι της κίνησης χαρακτήρισαν δίκαιο το αίτημα των παραγωγών και υποστήριξαν
ότι οι αποδείξεις στις λαϊκές αγορές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν μόνον εφόσον η
Εφορία δεχόταν για τους παραγωγούς να εκπίπτουν τα καλλιεργητικά τους έξοδά από το
φορολογητέο εισόδημα. Δήλωσαν επίσης πως ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ από 5% σε 11%
στα προϊόντα της λαϊκής αγοράς θα προκαλέσει άνοδο του τιμάριθμου και δυσβάσταχτη
αύξηση στις τιμές η οποία θα επιβαρύνει κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους. Ο θεσμός
της λαϊκής αγοράς πρέπει να προστατευτεί πάση θυσία και ότι δεν μπορεί να μπαίνει στη
μέγγενη του μνημονίου διότι εκεί έχουν αμοιβαίο όφελος οι μικροί παραγωγοί αγροτικών
προϊόντων και οι καταναλωτές. Ο θεσμός είναι πολύτιμος ιδιαίτερα για τις οικονομικά
ασθενέστερες τάξεις λόγω της άμεσης διάθεσης της παραγωγής στην κατανάλωση χωρίς
την μεσολάβηση των μεσαζόντων.
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