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Από τη Δευτέρα 27 Αυγούστου ξεκινάει και πάλι η λειτουργία της Βιολογικής
Αγοράς που λειτουργεί δύο χρόνια στην πόλη μας.

Ωράριο λειτουργίας 12:30 έως 16:30 στο γνωστό σημείο, στο στενό δίπλα από το 7ο
αθλητικό γυμνάσιο που βρίσκεται επί της 19ης Μαΐου.

Είναι αλήθεια ότι οι οικονομικές αλλαγές μας έχουν περιορίσει όσων αφορά στις
καταναλωτικές μας συνήθειες. Ήταν επίσης γεγονός ότι η οικονομική ευχέρεια που ζούσαμε
μέχρι τώρα μας έκανε στην πλειοψηφία μας να μην εκτιμούμε τον κόπο αλλά και τους
φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αγροτικών και όχι μόνο
προϊόντων με συνέπεια να αγοράζουμε περισσότερα προϊόντα από αυτά που τελικά
καταναλώνουμε.

Μπορούμε με σωστό προγραμματισμό να συνεχίσουμε να καταναλώνουμε βιολογικά
προϊόντα! Δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται ότι πληρώνουμε. Τις βλάβες της υγείας μας θα
τις εισπράξουμε από την τοξίνωση στο σώμα μας και θα τις πληρώσουμε από όλες τις
απόψεις στην διάρκεια της ζωής μας. Ας μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα φρούτα
ψεκάζονται πάνω από 10 φορές, και αντίστοιχα και τα λαχανικά με επικίνδυνα χημικά για
την γη και τον άνθρωπο. Η ανεξέλεγκτη χρήση χημικών λιπασμάτων έχει μολύνει τον
υδροφόρο ορίζοντα με νιτρικά κάνοντας το νερό ακατάλληλο σε πολλές περιοχές. Δεν είναι
τυχαίο ότι οι αγρότες έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά καρκίνων, αντί να έχουν υγεία εφόσον
ζουν και εργάζονται στη φύση. Τα χωριά μας είναι πιο μολυσμένα από πολλές μεγάλες
πόλεις. Ούτε στις αυλές δεν μπορούν να κάτσουν οι κάτοικοι κοντά στις καλλιέργειες κατά
την διάρκεια των επικίνδυνων ψεκασμών.
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Η οικονομικές αλλαγές μπορεί να επηρεάζουν την οικονομική μας δυνατότητα αλλά
συγχρόνως μας κάνουν πιο συνειδητούς πολίτες ερευνώντας πλέον τις καλύτερες δυνατές
επιλογές μας. Οι μεγάλες πολυεθνικές νοιάζονται μόνο να αυξήσουν τα κεφάλαια τους
πουλώντας επικίνδυνα φάρμακα και στείρους σπόρους. Οι κυβερνήσεις δεν δείχνουν την
πρόθεση να συντελέσουν στην άνθηση της οικολογικής και βιολογικής καλλιέργειας. Η λύση
είναι μόνο η δύναμη του καταναλωτή ή του καλλιεργητή. Επιστροφή στην αυτονομία μας.
Καλλιεργούμε δικούς μας σπόρους παραδοσιακές ποικιλίες, παράγουμε φρούτα και
λαχανικά καθαρά που θα μας δώσουν μόνο ενέργεια και θρεπτικά στοιχεία. Επιλέγουμε να
καταναλώνουμε βιολογικά ή οικολογικά προϊόντα.
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