ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΣΗΡΙΞΩ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
Αγνξάδσ ειιεληθά ηξόθηκα άξηζηεο πνηόηεηαο ζηε θζελόηεξε δπλαηή ηηκή:




Τα πξντόληα είλαη από κηθξέο παξαγσγέο, από ηε γύξσ πεξηνρή. Είλαη θξέζθα
θαζώο ζπιιέγνληαη ηελ πξνεγνύκελε κέξα ηεο αγνξάο θαη όζν ην δπλαηό πην αγλά.
Χξεζηκνπνηνύληαη ηνπηθέο θαη θαζαξέο πξώηεο ύιεο ζε αληίζεζε κε ηηο καδηθέο
παξαγσγέο. Παξάγνληαη κε αγάπε θαη κεξάθη γηα ηε γε θαη ηνλ ηόπν θαη ζεβαζκό
ζηνλ θαηαλαισηή.
Η ηηκή αθνξά ηνλ αμηνπξεπή βηνπνξηζκό ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παξαγσγνύ ή όζσλ
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη όρη άιισλ κεζαδόλησλ θαη εκπόξσλ. Αληίζεηα,
ζην εκπόξην ε ηειηθή ηηκή είλαη θαηά πνιύ αθξηβόηεξε από ηελ ηηκή πνπ δίλεη ν
παξαγσγόο (έξεπλα Επηηξνπήο Αληαγσληζκνύ 2011).

Πξνζηαηεύσ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία κνπ:




Σηελ αγνξά ζπκκεηέρνπλ κηθξνί παξαγσγνί, νη νπνίνη ζέβνληαη ην πξντόλ θαη ην
πεξηβάιινλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ θαη ηα θπηά κεζόδνπο. Άξα
ηα πξντόληα ηνπο είλαη πην αζθαιή θαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηελ αλζξώπηλε
πγεία, ρσξίο επηθίλδπλα ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα θαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά
θαη δσνηξνθέο.
Πνιινί από ηνπο θαιιηεξγεηέο αθνινπζνύλ πξαθηηθέο βηνινγηθήο γεσξγίαο,
πηζηνπνηεκέλεο ή κε.

Κάλσ πξάμε ηηο αμίεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο αιιειεγγύεο:




Πεξίπνπ 20-30 νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο θαηνηθνύλ ζηε γεηηνληά καο θαη δνπλ θάησ από
ην όξην ηεο θηώρεηαο, εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο, έζησ θαη γηα ιίγεο κέξεο ηνπ
κήλα.
Η παξαγσγή γίλεηαη ζε νηθνγελεηαθή ή ζπλεηαηξηζηηθή ή ζπλεξγαηηθή βάζε, ρσξίο
ζρέζεηο εθκεηάιιεπζεο.
Αξθεηνί κηθξνθαιιηεξγεηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηα πξνο ην δελ.
Έηζη, αληακείβσ άκεζα ηνλ κόρζν πνπ θαηέβαιαλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ην βαζηθό
δηθαίσκά κνπ γηα πνηνηηθή ηξνθή. Ο εθθπιηζκόο θαη ε δπζθακςία ηνπ ζεζκνύ ησλ
Λατθώλ Αγνξώλ είηε δελ ηνπο επηηξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, είηε ηνπο
ρεηξαγσγεί.

Απνθηώ άκεζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνλ παξαγσγό ηεο ηξνθήο κνπ.
 Αλαπηύζζσ κηα έληηκε θαη αλεκπόδηζηε ζρέζε καδί ηνπ θαη δεηάσ άκεζα απηό πνπ

ρξεηάδνκαη. Επηπιένλ, κπνξώ λα ειέγρσ (ρσξίο ηε δύζθακπηε θαη απξόζσπε
γξαθεηνθξαηία) ηόζν ηε λνκηκόηεηά ηνπ όζν θαη ηελ εηιηθξίλεηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ
πξαγκαηηθόηεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ νπνία εμνηθεηώλνκαη.

Η αγνξά ρσξίο κεζάδνληεο δελ είλαη έλα απιό ηνπηθό εγρείξεκα γηα θζελά
ηξόθηκα, ελ κέζσ θξίζεο. Απνηειεί κέξνο ελόο νξάκαηνο γηα έλαλ θόζκν πνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ απναλάπηπμε θαη κηα δσή κε ιηηή αθζνλία, ζε επαθή κε ηε
θύζε θαη εκπηζηνζύλε ζηε δηθή καο δύλακε.
Μαο αμίδεη ην αλώηεξν θαη ην πςειό. Αο ην δηεθδηθήζνπκε καδί!
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