ΟΙ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
Η ευµάρεια των τελευταίων δεκαετιών έφερε πολιτισµική παρακµή και µαρασµό.
Αλλά αυτή η κρίση είναι µια µεγάλη ευκαιρία και κρύβει και ένα σηµαντικό
πλεονέκτηµα.
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται κάτω από τους προβολής της δηµοσιότητας.
Σε προηγούµενους καιρούς θα έπρεπε να είχαµε ξοδέψει εκατοµµύρια ευρώ για
διαφήµιση. Αυτό θα µπορούσαµε να το εκµεταλλευτούµε όλοι µας. Για να αρχίσει ο
υπόλοιπος κόσµος να µας υπολογίζει, πρέπει, κι εµείς, να αρχίσουµε να αντιµετωπίζουµε
τους εαυτούς µας διαφορετικά και µε αυτοσεβασµό. Βέβαια εδώ στην Ίο, παρόλα αυτά,
µπορούµε να πούµε ότι η διάθεση του κόσµου των περιηγητών και τουριστών είναι
µάλλον θετική, παρά τη σύγχυση που προκαλούµε στην οικονοµία σαν χώρα. Πρέπει
όµως να προχωρήσουµε. Να βάλουµε σε εφαρµογή µια στρατηγική µε µετρήσιµα
αποτελέσµατα, µε σχέδια και στόχους που θα µας δεσµεύει και δεν θα αλλάζει µε κάθε
καινούρια κυβέρνηση.
Μέσα σ’ όλα αυτά-τη κρίση και τη µιζέρια- οι Κυκλάδες και η Ίος αντιστέκονται και
πρέπει να αντιστέκονται. Το νησί µας διαθέτει τεράστιο πνευµατικό κεφάλαιο. ∆ύσκολα
µπορεί να βρει κανείς σ’ όλο τον κόσµο ένα τόπο που συνδυάζει σε µικρή κλίµακα την
όµορφη φύση, τις εξαίσιες ακτές µε την καθαρή θάλασσα, τον τουρισµό, τον πολιτισµό,
το ιδανικό κλίµα του καλοκαιριού και το ιστορικό βάθος της. Όµως, αυτά τα µοναδικά
πλεονεκτήµατα καταφέραµε να τα διαβρώσουµε και να φτάσουµε στην εξαθλίωση.
Έτσι περνώντας µε ευκολία από τον ναρκισσισµό στην αυτοϋποτίµηση και την
αυτοϋπονόµευση βαλλόµαστε από όλα τα διεθνή µέσα πληροφόρησης και ξένους
πολιτικούς ,την ίδια στιγµή που προσπαθούµε να διασώσουµε, χωρίς κάποιο κεντρικό
σχέδιο, την πολιτιστική και τουριστική ακτινοβολία µας. ∆υστυχώς, δεν έχουµε
συνειδητοποιήσει την κολοσσιαία σηµασία τους και την ισχύ των αξιών που επηρεάζουν
τον δυτικό πολιτισµό. Κι όµως στη τοπική υπάρχουν κοινωνία καλοί επαγγελµατίες,
συνειδητοποιηµένοι πολίτες, αξιοπρεπείς άνθρωποι που πρέπει να δείξουν προς τα έξω
το δυναµικό και πολλά υποσχόµενο πρόσωπό τους, το οποίο υπάρχει αλλά δεν φαίνεται.
Θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν µια µη κερδοσκοπική οργάνωση εθελοντών που να
παρουσιάζει στους τουρίστες και επισκέπτες του νησιού την Ελλάδα των απλών
ανθρώπων, όπως µια ντόπια επιχείρηση, ένα µικρό οινοποιείο, ένα παλιό σχολείο ή ένα
ιστορικό εκκλησάκι και εν γένει όλα τα θετικά επιτεύγµατα της ντόπιας κοινωνίας.
Όλοι µπορούν να βοηθήσουν: ένας γιατρός, ένας συνταξιούχος, ένας καθηγητής, ένας
εστιάτορας, και όλοι µας, µε τις µικρές δυνάµεις µας να γίνουµε εν δυνάµει πρέσβεις
αυτού του τόπου και να αντιστρέψουµε το κακό κλίµα και να στηρίξουµε ένα
ανανεωµένο προφίλ , το οποίο να αντανακλά τη δίψα για τη δηµιουργία µιας καινούριας
κατάστασης. Η κρίση µας φέρνει αντιµέτωπους µε αυτήν την πρόκληση. Αποτελεί κοινή
συνείδηση ότι τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας βρίσκονται σε τόση απελπιστική
κατάσταση που τα παγκόσµια οικονοµικά καρτέλ αρχίζουν σιγά-σιγά να συρρέουν
καταβροχθίζοντας την έρηµη χώρα µας. Θα καταφέρει ο τόπος µας να ξεδιπλώσει όλες
τις πτυχές του και να δείξει το νέο πρόσωπό του;
Εµείς, ο απλός κόσµος του χωριού και της πόλης, µε τις µικρές δυνάµεις που
διαθέτουµε, µπορούµε από την πλευρά µας να βοηθήσουµε και να εµποδίσουµε ως ένα
βαθµό την οικονοµική επιδείνωση, που όλοι περιµέναµε, αγοράζοντας µόνον τα
ελληνικά προιόντα και υπηρεσίες. Γιατί έτσι θα στηρίξουµε τις θέσεις εργασίας µας και
θα δηµιουργήσουµε και νέες θέσεις εργασίας και για άλλους συµπατριώτες µας.
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Εµείς καταθέτουµε τη δική µας πρακτική και απλή λύση και η οποία δεν µπορεί να
διατυπωθεί επίσηµα από καµιά ελληνική αρχή για λόγους πολλούς και ευνόητους.
Για σκεφθείτε πόσο απλά είναι αυτά τα µέτρα που, εάν τα τηρήσουµε, θα µπορέσουµε
να βοηθήσουµε όλη τη χώρα από αυτό εδώ το νησί µας και τα χωριά µας όπου ζούµε:
1) Αντί για γάλα εισαγωγής,να αγοράζουµε µόνο ντόπιο γάλα και γιαούρτι, ή ΑΓΝΟ,
ΜΕΒΓΑΛ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ∆ΕΛΤΑ.
2) Αντί για σκληρό τυρί ∆ανίας, Γερµανίας ή Ολλανδίας και αντίστοιχα τυριά gouda να
αγοράζουµε ντόπιες ελληνικές γραβιέρες και ανθότυρα και κατ’επέκταση, κεφαλοτύρια,
κασέρια µόνον από ελληνικούς συνεταιρισµούς και βιοµηχανίες. Λιώνουν το ίδιο καλά
στην πίτσα και στο τοστ που προτιµούν τα νέα παιδιά. Η δική µας γαλακτοβιοµηχανία
προσφέρει εξαιρετικά προϊόντα που τα ζηλεύουν ακόµη και οι ξένοι οι οποίοι και τα
αντιγράφουν.
3) Αντί για Coca Cola, Pepsi Cola, και άλλα αλλοδαπά αναψυκτικά να αγοράζουµε
ελληνικά αναψυκτικά ΕΨΑ, LUX, Κλιάφας, Γεράνι.
4) Αντί για πολυεθνικές µπύρες Heineken και Amstel, να αγοράζουµε Kraft, Βεργίνα ή
Μπύρα ΑΛΦΑ της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ή FIX HELLAS να προτιµήσουµε ελληνικό
κρασί.
5) Αντί για µακαρόνια barilla, misko ή άλλες πολυεθνικές φίρµες να προτιµάµε τα
µακαρόνια Μέλισσα ή άλλες ντόπιες βιοτεχνίες µακαρονιών.
6) Αντί για ουίσκυ ή βότκα να πίνουµε ελληνικά ποτά όπως τσίπουρο,ούζο και
ελληνικά λικέρ που, πολλές φορές, είναι πολύ καλύτερης ποιότητας από τα ξένα ποτά.
7) Αντί για σοκολάτες NESTLE ή οποιασδήποτε άλλης ξένης πολυεθνικής φίρµας να
προτιµάµε σοκολάτες ΙΟΝ και τα µπισκότα Παπαδοπούλου.
8) Αντί για τσιγάρα DUNHILL, MALBORO,
CAMEL κ.λ.π.
αµερικανικής
προέλευσης, να προτιµάµε ΣΕΚΑΠ, ΚΑΡΕΛΙΑ και άλλα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
9) Αντί για ταξίδια εξωτερικού να προτιµήσουµε διακοπές στην Ελλάδα και µόνον.
10) Να αγοράζουµε µόνον ελληνικά αλλαντικά. Είναι εξίσου καλά και ποιοτικά.
11) Να τρώµε µόνο γνήσιο ελληνικό λάδι, όσπρια, µέλι, χαµοµήλι, τσάι, ζάχαρη, φρούτα
και λαχανικά και όχι εισαγωγής.
12) Ελληνικά δηµητριακά, βότανα, τρόφιµα και τόσα άλλα προϊόντα που παράγονται
στην Ελλάδα.
13)Να προτιµάµε τα προϊόντα της KLINEX όπως χλωρίνη και τα άλλα προϊόντα της.
14) Να αγοράζουµε από τα Σούπερ Μάρκετ του Βερόπουλου και του Μασούτη καθώς
και από τα άλλα του ΑΒ Βασιλόπουλος, Carrefour-Μαρινόπουλος και Lidl Hellas αλλά να
είναι δέσµευση για µας να αγκαλιάζουµε τα ελληνικά προϊόντα και να στηρίζουµε τον
Έλληνα παραγωγό.
Γιατί να στέλλουµε τα χρήµατά µας στο δήθεν αυθεντικό µπαλσάµικο Ιταλίας τη στιγµή
που το περίφηµο µπαλσάµικο Παπαδηµητρίου ή οποιοδήποτε άλλο ελληνικό είναι
φθηνότερο και καλύτερο. Γιατί να πληρώνουµε χρήµατα για να αγοράζουµε εισαγόµενα
κρασιά από τη Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή, την Αυστραλία όταν έχουµε πλούσια εγχώρια
παραγωγή και µια παράδοση που χάνεται στα βάθη των αιώνων;
ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν, εξετάζουµε το κάθε προϊόν, την ετικέτα του, κι όταν
διαπιστώνουµε ότι είναι ελληνικής κατασκευής το βάζουµε στο καλάθι µας γιατί υπάρχει
πλήθος παρανοήσεων, διότι στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν για παράδειγµα προϊόντα
(π.χ. αρτοσκευάσµατα, κατεψυγµένα ψάρια) τα οποία έχουν παραχθεί στη Βουλγαρία ή
έχουν αλιευθεί στον Ατλαντικό και επειδή ο κωδικός τους έχει εκδοθεί στην Ελλάδα
νοµίζουµε ότι είναι ελληνικά. Έτσι λοιπόν εθνική ανάγκη και να ευαισθητοποιηθούµε σαν
καταναλωτές και να ελέγχουµε προσεκτικά και σχολαστικά τις πληροφορίες στις ετικέτες
των προϊόντων που αγοράζουµε από τις αλυσίδες λιανικής προκειµένου να ενηµερωνόµαστε
για τη χώρα προέλευσης. Υπάρχει εθνική ανάγκη να προτιµάµε τα ελληνικά προϊόντα τα
οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι και πολύ καλύτερα από τα ξένα. Ας είναι λίγο
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ακριβότερο. ∆εν πειράζει, ένα µεγάλο µέρος της αξίας που θα πληρώσουµε επιστρέφει µε
πάρα πολλούς τρόπους σ’ εµάς τους ίδιους. Οι βόρειοι Ευρωπαίοι είναι κατατοπισµένοι κι
εκπαιδευµένοι να αγοράζουν τα δικά τους προϊόντα. Έτσι θεωρούµε ότι αποτελεί µεγάλη
επιπολαιότητα η επιλογή από µέρους µας προϊόντων που παράγονται στο εξωτερικό και
πληµµυρίζουν τα ράφια καταστηµάτων πώλησης προσφέροντας έτσι χρήµατα και εργασία
σε ξένες οικονοµίες οι περισσότερες από τις οποίες δεν αντιµετωπίζουν οξύτατα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η πατρίδα µας, η οποία ουσιαστικά έχει χρεοκοπήσει αλλά
επίσηµα δεν το ακούµε.
Είτε χρησιµοποιούνται εγχώριες πρώτες ύλες, είτε αυτές εισάγονται και η µεταποίηση
γίνεται στην Ελλάδα, το όφελος για την εθνική οικονοµία είναι σηµαντικό.
Σηµαντικό, επίσης, είναι το στοιχείο της ελληνικότητας, πάνω στην ετικέτα, να µην
χρησιµοποιείται ψευδεπίγραφα µε στόχο την αύξηση των πωλήσεων µέσα από την
παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού και από την άλλη πλευρά να είµαστε πολύ
προσεκτικοί ούτως ώστε η προσπάθειά µας να αποτελεί κίνητρο για ανασυγκρότηση του
ελληνικού παραγωγικού µοντέλου.
Ας σκεφθούµε ότι, εάν κάθε ελληνική οικογένεια αγοράσει φέτος ελληνικά
προϊόντα(τρόφιµα κ.λ.π.) αξίας € 1000, τότε για κάθε χίλιες οικογένειες θα αυξηθεί άµεσα η
ζήτηση για ελληνικά προϊόντα κατά ένα εκατοµµύριο ευρώ και θα δηµιουργηθεί στην
αγορά µια τελική κυκλοφορία χρήµατος ισοδύναµη µε περίπου 9.000.000 ευρώ !!!
Πιο απλά για να το καταλάβουµε πρέπει να σκεφθούµε ότι 1000 οικογένειες µπορούν να
δηµιουργήσουν τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας, αλλάζοντας απλά την κατανάλωση
από εισαγόµενα προϊόντα σε ελληνικά, που, πολλές φορές, είναι καλύτερα ποιοτικά.
Τελικά ας σκεφθούµε τί µπορούµε να κάνουνε 1.000.000 ελληνικές οικογένειες αγοράζοντας
µόνον ελληνικά προϊόντα. Θα µπορούσαµε να βοηθήσουµε στην πρόσληψη τουλάχιστον
200.000 συµπατριωτών µας στην αγορά εργασίας.....
Αυτά ως προς τα προϊόντα διατροφής, σίτισης και παρασκευασµάτων. Φανταστείτε τι
µπορούν να κάνουν 1.000.000 ελληνικές οικογένειες αγοράζοντας ελληνικά ενδύµατα,
ελληνικά έπιπλα, ή προτιµώντας ελληνικές υπηρεσίες και ελληνικών συµφερόντων
ξενοδοχεία.
Εποµένως, στην αµέσως επόµενη αγορά σας, σκεφθείτε πόσο πολύ καλό µπορείτε να κάνετε
στην ελληνική οικονοµία και στον εαυτό σας και στους γύρω σας.

Σπύρος Κάλµπαρης
e-mail:calvarywine@yahoo.gr
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