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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της 21ης ∆εκεµβρίου 2015 µε θέµα:
«Ενεργοί Πολίτες Λάρισας».

αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας εκφράζει την συµπαράστασή του στο κίνηµα
«Eνεργοί πολίτες Λάρισας» και υποστηρίζει το κοινωνικό του έργο καθώς και τη δράση
«Χωρίς Μεσάζοντες», για την οποία επιβλήθηκαν ιδιαίτερα υψηλά πρόστιµα σε παραγωγούς
και µεταποιητές στη διάθεση της 5ης ∆εκεµβρίου. Θεωρούµε πως το κίνηµα χωρίς µεσάζοντες,
αποτέλεσµα κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών εν µέσω της οικονοµικής κρίσης που
µαστίζει την χώρα, βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση, την οποία οφείλει να αναγνωρίσει η
πολιτεία ως σωστή πρακτική µέσω της νοµικής κατοχύρωσης αυτών και άλλων δράσεων, που
φέρνουν σε απευθείας επαφή τον παραγωγό µε τον καταναλωτή περιορίζοντας
εναρµονισµένες πρακτικές και µεγαλοµασάζοντες που χειρίζονται την αγορά προς όφελός
τους, συρρικνώνοντας το εισόδηµα τόσο των καταναλωτών, όσο και των παραγωγών.
Οι αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες» αφορούσαν και αφορούν ένα µεγάλο µέρος των
πολιτών, της Λάρισας αλλά και των άλλων Θεσσαλικών πόλεων, οι οποίοι τις έχουν στηρίξει
όλο το διάστηµα της δράσης τους. Αφορούν επίσης ένα µεγάλος πλήθος µικρών παραγωγών
από την περιοχή µας, που αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά για να εξασφαλίσουν
ένα δίκαιο εισόδηµα. Οργανώθηκαν από πολίτες σε εθελοντική βάση και απέκτησαν σύντοµα
χαρακτηριστικά οργανωµένης αγοράς, τεράστια απήχηση στις τοπικές κοινωνίες και

αποτελούν, βεβαίως, µια από τις καλές πρακτικές αυτοοργάνωσης και δράσης στα δύσκολα
χρόνια της κρίσης και των µνηµονίων. Σε πολλές περιπτώσεις, αποτέλεσαν την βασική δοµή
για δράσεις αλληλεγγύης, για την ενίσχυση της συλλογικότητας, της κοινωνικής συνοχής, της
ενδυνάµωσης του κοινωνικού ιστού κ.τ.λ. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι δυνατό να πολεµάτε.
Γνωρίζουµε πως υπάρχουν πιέσεις για τον περιορισµό και την κατάργηση αντίστοιχων
δράσεων, και σε αυτά η πολιτεία δεν πρέπει να υποκύψει.
Θεωρούµε πως το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο (Ν.4264/2014) χρειάζεται άµεση
τροποποίηση, ώστε να καλύπτει δράσεις που βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση. και αυτό
πρέπει να γίνει άµεσα, µε την ρύθµιση της άσκησης εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός
καταστήµατος, το στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο και την κατάργηση των εξοντωτικών
προστίµων. Ζητάµε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση να επανεξετάσει τα αυστηρά πρόστιµα,
που επιβλήθηκαν στην τελευταία αγορά χωρίς µεσάζοντες, και δηλώνουµε πως στηρίζουµε
και είµαστε παρόντες σε όλες τις αντίστοιχες δράσεις. ∆ηλώνουµε πως είµαστε αλληλέγγυοι
στις σύννοµες δράσεις των «Ενεργών πολιτών», που δρουν σε τόσο δύσκολες συνθήκες µε
όπλα την αλληλεγγύη και την συλλογική δράση.
Σε συνθήκες ακραίας οικονοµικής ένδειας, η δηµιουργία οικονοµικών και διοικητικών
φραγµών σε παραγωγούς και µικροκαλλιεργητές, υπονοµεύει τη δυνατότητα να διασφαλίζουν
τους στοιχειώδης όρους διαβίωσης τους.
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