
  

Εσείς γνωρίζετε την αξία της Ελλάδας; Αυτός είναι ο τίτλος του mail που κυκλοφορεί από λογαριασμό σε 
λογαριασμό και αποτελεί μια προσπάθεια να διαδοθεί πόση δύναμη και πόσα αγαθά παράγει η χώρα μας.
Διαβάστε το: Για όσους δεν γνωρίζουν τι θα πει Έλληνας και Ελλάδα που «τάχα» πάει για φούντο….
1. Είμαστε μια χώρα που ελέγχει μια χερσαία και θαλάσσια έκταση όση είναι η Γερμανία και η Αυστρία μαζί (450.000 
τετρ. χιλιόμετρα), αφού εκτεινόμαστε από την Αδριατική ως τις ακτές του Λιβάνου (περιλαμβανομένης της Κύπρου 
μας) και από το τριεθνές στον Έβρο ως ανοιχτά της Λιβύης. Θέλεις ΔΥO ώρες ταξίδι με το αεροπλάνο για να πας από 
το πιο δυτικό (Κέρκυρα) στο πιο ανατολικό άκρο του Ελλαδικού χώρου (Λάρνακα). Σαν να πετάς δηλαδή από τις 
Βρυξέλλες προς τη Μασσαλία.
2. Στον κόσμο ζουν συνολικά 17.000.000 Ελλαδίτες, Κύπριοι, Βορειοηπειρώτες, Κωνσταντινουπολίτες, Ίμβριοι, 
Τενέδιοι κλπ.
3. Είμαστε 2οι στον κόσμο σε καταθέσεις στην Ελβετία.
4. Δεχόμαστε 16.000.000 τουρίστες τον χρόνο και διαθέτουμε μια σημαντική τουριστική βιομηχανία.
5. Έχουμε τρία πολύ μεγάλα ναυπηγεία που κατασκευάζουν κάθε είδος πλοίου.
6. Έχουμε βιομηχανίες αμαξωμάτων που κατασκευάζουν βαρέα φορτηγά, λεωφορεία, τρόλεϊ, βαγόνια τραίνων, 
επικαθήμενα, μπετονιέρες, βυτία κλπ.
7. Διαθέτουμε 2.400 υπερδεξαμενόπλοια και μεγάλα φορτηγά πλοία είμαστε έτσι 1οι στον κόσμο στην εμπορική 
ναυτιλία, ενώ άλλα 1.500 τεράστια τάνκερ και φορτηγά έχουν οι Κύπριοι πλοιοκτήτες -5οι στον κόσμο.
8. Είμαστε 2οι παγκοσμίως στο πρόβειο γάλα, 3οι στις ελιές, 3οι παγκοσμίως στον κρόκο, στα ακτινίδια, στα 
ροδάκινα.
9. Είμαστε 1οι στον κόσμο σε νικέλιο, 1οι σε λευκόλιθο, 1οι στον κόσμο σε υδρομαγνησίτη, 1οι στον κόσμο σε περλίτη, 
(1.600.000 τόννοι), 2οι παγκοσμίως σε μπετονίτη (1.500.000 τόννοι), 1οι στην ΕΕ σε βωξίτη (2.174.000 τόννοι), 1οι 
και σε χρωμίτη, 1οι και σε ψευδάργυρο, 1οι και σε αλουμίνα.
10. Έχουμε την 2η καλύτερη Πολεμική Αεροπορία στο ΝΑΤΟ (μετά τις ΗΠΑ, ενώ οι Τούρκοι είναι προτελευταίοι), ενώ 
έχουμε και το 2ο καλύτερο Πολεμικό Ναυτικό στο ΝΑΤΟ, με την Τουρκία να είναι ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ!
11. Έχουμε νοτίως της Κρήτης 175 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, το 3ο μεγαλύτερο κοίτασμα παγκοσμίως. 
Εντωμεταξύ ο χρυσός που υπάρχει στην Θράκη μας αξίζει 38 δις ευρώ. Έχουμε εκεί, στην Μακεδονία και την Θράκη , 
τα 3 μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού της Ευρώπης. Η αξία του πετρελαίου και του αερίου μας είναι – κρατηθείτε – 10 
ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ! όπως αναφέρει το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, το ΥΣΓΣ.
Αυτή τη χώρα πάνε να ξεπουλήσουν για 340 δισ.;
Aniwthoi 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΞΕΝΑ ΜΜΕ

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΣΑΝ ΧΩΡΑ ΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ 

ΕΠΕΙΔΗ 
Μας έχουν ζαλίσει οι δηµοσιογράφοι µε το ότι δεν παράγουµε τίποτα. 
ΕΠΕΙΔΗ 
Έχουν απαξιώσει οτιδήποτε κάνει αυτή η χώρα και οι άνθρωποί της. 
ΕΠΕΙΔΗ 
Μας παρουσιάζουν συνέχεια -και προσπαθούν να μας πείσουν- ότι είμαστε τεμπέληδες, διεφθαρμένοι, κλέφτες 
και Βολανάκηδες. 
ΕΠΕΙΔΗ 
Μας λένε -και προσπαθούν να μας πείσουν- ότι ζούμε με δανεικά. 

Διανύστε εδώ εξαγωγικές ''πρωτιές'' της χώρας 
Μαγνήσιο: Ο µάγνεστης που εξάγει η χώρα µας, καλύπτει το 46% της συνολικής παραγωγής της Δυτικής 



Ευρώπης. 

Άλουµινίο: Εδώ και µρεικιά χρόνια η Γαλλία ελάττωσε την παραγωγή της σε Άλουµινίο και η Ελλάδα πλέον 
είναι πρώτη στην Ευρώπη σε παραγωγή του Αλουμινίου, µε χιλιάδες έαρµήγες. 

Βωξίτης: Η Ελλάδα είναι η µμεγαλύτερη σιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τοξότης 
χρησιµοποιήται και στην κατασκευή 
αεροσκαφών, ηλεκτρικών συσκευών, µιταλικών κατασκευών και αλλού. 

Σµέκτατες: Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κοςµο µέτι τις Άνωµίνες Πολιτείες στην εξόρυξη σµηκτιτών, 
οι οποίοι έχουν µεγάλο εύρος 
εφαρµογών, όπως η διάθεση αποßλήτων, τα φάρµακα, τα καλλυντικά και άλλα. 

Νικέλιο: H Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως µε σηµαντικά κοιτάσµατα νικελίου στο 
υπέδαφός της. Υπάρχει ένα συγκρότηµα παραγωγής νικελίου, του µεγαλύτερου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 
εξάγεται στο εξωτερικό όπως και όλα σχεδόν τα υπόλοιπα όσα εξορύσσονται. 

Η Ελλάδα είναι 3η στην παγκόσµια παραγωγή ελιάς και λαδιού 

Η Ελλάδα είναι 15% της παγκόσµια παραγωγής (ελιά-λάδι) 

Η Ελλάδα είναι 3η σε παραγωγή κρόκου. (saffron) 

Η Ελλάδα είναι 5η σε εξαγωγές σπαραγγιών 

Η Ελλάδα είναι 7η παγκοσµίος σε εξαγωγές ßαµßακιού 

Η Ελλάδα είναι 11η σε παραγωγή ßαµßακιού 

Η Ελλάδα είναι 14η σε αφίξεις τουριστών. 18,2 εκ 

Η Ελλάδα είναι 16η σε εξαγωγές τυροκοµικών  προιόντων 

Η Ελλάδα είναι 1η στην παγκόσµια ναυτιλία 

Γιατί υποτιμόνται και αποσιοπούνται όλα αυτά; 

Ποιοί τα έχουν πετύχει ; 

Ας σταματήσει η προσπάθεια αυτο-υποτίμησης ! 

 


