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Λίγν έσο πνιύ, λνκίδσ πσο όινη έρνπλ αληηιεθζεί ηελ κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ εμειίζζεηαη ζε 

όιν ηνλ θόζκν. Γελ ζα πξνρσξήζσ ζε αλαιύζεηο ησλ αηηίσλ θαη νύηε ζε πξνβιέςεηο επηδείλσζεο, 

πνπ ιίγν πνιύ όινη ηηο αλακέλνπλ.  

Αληίζεηα θξίλσ πνιύ ζεκαληηθό λα δώζσ κηα θξίζηκε ζύζηαζε  πνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ζε έλα 

βαζκό ηελ επηδείλσζε πνπ όινη πεξηκέλνπκε… 

ηεξίμηε ηα ειιεληθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο, γηαηί έηζη ζα ζηεξίμεηε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζαο θαη 

ζα δεκηνπξγήζεηε ζέζεηο εξγαζίαο γηα ζπκπαηξηώηεο ζαο!!! 

θεθηείηε κεξηθά απιά παξαδείγκαηα αιιαγώλ θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο: 

 Αληί γηα ηπξί gouda ςσλίζηε Λνγάδη Ηπείξνπ ή Μαθεδνληθό Σπξί. Ληώλνπλ ην ίδην θαιά ζηελ 

πίηζα θαη ζηα ηόζη.  

 Αληί γηα Coca Cola, Pepsi Cola, αγνξάζηε αλαςπθηηθά Lux, Eςα. 

 Αληί γηα Heineken θαη Amstel, αγνξάζηε Kraft, Βεξγίλα ή πξνηηκήζεηε ειιεληθά θξαζηά  

 Αληί γηα καθαξόληα barilla, misko πνπ παξάγνληαη από πνιπεζληθή, αγνξάζηε καθαξόληα 

Μέιηζζα  

 Αληη γηα πξνζνύην, αγνξάζηε ειιεληθά αιιαληηθά 

 Αληί γηα ζθιεξό ηπξί Γαλίαο, αγνξάζηε ειιεληθά θεθαινηύξηα (παξάδεηγκα Γθιίηζα, 

Όιπκπνο) 

 Αληί γηα γάια εηζαγσγήο Βεξόπνπινπ θαη Lidl αγνξάζηε γάια ΑΓΝΟ, ΜΔΒΓΑΛ, Όιπκπνο , 

ΓΔΛΣΑ 

 Αληί γηα Οπίζθπ, αγνξάζηε ηζίπνπξν, νύδν, ηζηθνπδηά 

 Αληί γηα ζνθνιάηεο Nestle, αγνξάζηε ζνθνιάηεο ΙΟΝ 

 Αληί γηα ηαμίδηα εθηόο Διιάδαο, πξνηηκήζηε θέηνο ηελ Διιάδα θαη κόλν!! 

 Αληί γηα Marlboro, Camel ησλ αγαπεκέλσλ ακεξηθάλσλ, αγνξάζηε ΚΑΡΔΛΙΑ, ΔΚΑΠ.  

Γείηε ηηο επηπηώζεηο ηνπο: 

1. Όηαλ αγνξάδεηε πξντόληα πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ, απνδπλακώλεηε ηηο ειιεληθέο παξαγσγέο. 

Απνδπλακώλνληαο Διιεληθέο Παξαγσγέο, βνεζάηε ζηελ επηδείλσζε ηεο αλεξγίαο. Αληίζεηα 

εληζρύνληαο Διιεληθέο Παξαγσγέο ζε ηόζν δύζθνινπο θαηξνύο, βνεζάηε ηελ δηαηήξεζε θαη 

αύμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο!! 

2.  Όηαλ αγνξάδεηε εηζαγόκελα πξντόληα, νπζηαζηηθά, δίλεηε έλα 50% ησλ ρξεκάησλ ζαο ζε 

εξγνζηάζηα άιισλ ρσξώλ πνπ απαζρνινύλ απνθιεηζηηθά αιινδαπνύο. 

θεθηείηε επίζεο όηη αλ ε θάζε Διιεληθή Οηθνγέλεηα ζηξέςεη 500 επξώ εηεζίσο ζε ειιεληθά 

πξντόληα , ηόηε γηα θάζε ρίιηεο νηθνγέλεηεο, ζα απμεζεί άκεζα ε δήηεζε ειιεληθώλ πξντόλησλ θαηά  

500.000 επξώ  θαη ζα δεκηνπξγεζεί  κηα ηειηθή θπθινθνξία ρξήκαηνο ηζνδύλακε κε πεξίπνπ 

4.500.000 επξώ ζηελ αγνξά!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ή πην απιά, 1000 νηθνγέλεηεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ 100-150 ζέζεηο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ!!! 

Αιιάδνληαο απιά ηελ θαηαλάισζε από πξντόληα πνιπεζληθώλ θαη από εηζαγόκελα πξντόληα. 

Σειηθά ζθεθηείηε όηη αλ όινη καο πηνζεηήζνπκε κηα ηέηνηα ζπλήζεηα, ηόηε 1.000.000 νηθνγέλεηεο 

ζα κπνξνύζακε λα βνεζήζνπκε ζηελ πξόζιεςε 100.000-150.000 ζπκπαηξησηώλ καο!!!  

Δπνκέλσο όηαλ θάλεηε ηελ επόκελε αγνξά ζαο, ζθεθηείηε όηη ίζσο λα βνεζάηε κεζνπξόζεζκα ηελ 

επαγγεικαηηθή ζαο εμέιημε ή ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε αγαπεκέλσλ ζαο πξνζώπσλ. Αγαπεηνί 

πκπαηξηώηεο ΜΠΟΡΟΤΜΔ!!!   


