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Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

2017. Η Ελλάδα βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση στην πρόσφατη ιστορία της. Χωρίς να ξεχνάμε πώς φτάσαμε ως εδώ - και
λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε - είναι ανάγκη, όλοι οι Έλληνες πολίτες, να ενεργοποιηθούμε για να ξεπεράσουμε την 
κρίση και να βάλουμε τη χώρα μας σε μια τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας.

Τα σκληρά μέτρα που χρειάστηκε να λάβουν οι Κυβέρνησης πλήττουν και γίνονται περισσότερο αισθητά από τους 
οικονομικά αδύνατους, τους χαμηλόμισθους και μικρό συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και
ιδιαίτερα τους άνεργους, ο αριθμός των οποίων καθημερινά μεγαλώνει. 

Τα μέτρα αυτά πρέπει να επιδιώξουμε να τελειώσουν το γρηγορότερο δυνατό και οι θυσίες του λαού να πιάσουν τόπο, 
να μην πάνε χαμένες. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία η ενεργή συμπαράσταση όλων μας. Δεν αρκεί να 
αξιώνουμε από την Κυβέρνηση να κυνηγήσει τους φοροφυγάδες, να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τη διαφθορά, να 
σταματήσει η σπατάλη του δημοσίου χρήματος.  Πρέπει και εμείς, οι πολίτες, να σκεφθούμε πώς μπορούμε να 
βοηθήσουμε και να δράσουμε ανάλογα. 

Και μπορούμε.

Μπορούμε να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας,  να μειώσουμε την ανεργία. Μπορούμε να μειώσουμε το κλείσιμο
καταστημάτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μπορούμε να στηρίξουμε τους αγρότες μας, τον τουρισμό μας, τους 
παραγωγούς μας και να συμβάλουμε στην ευνοϊκή πορεία του ισοζυγίου εισαγωγών – εξαγωγών.

Όπως μας προτρέπουν οι εκάστοτε κυβερνήσης, «τον αγώνα αυτόν επιβάλλει και το συμφέρον της εθνικής μας 
οικονομίας, που δεν μπορεί άλλο να πληρώνει το έλλειμμα στο ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή να 
πληρώνει, ακούστε, 6,5 δις ευρώ για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων κάθε χρόνο. Ενώ η Ελλάδα έχει τη δύναμη να 
θρέψει όλους τους Έλληνες, με δικά μας, άριστα αγαθά της ελληνικής γης, καταναλώνει σήμερα, δυστυχώς, 
εισαγόμενα και πολλές φορές δεύτερης ποιότητας προϊόντα».

Για να  τον πετύχουμε αυτόν το στόχο χρειάζεται να αλλάξουμε μερικές συνήθειές μας, να κάνουμε πράξη το σύνθημα 
«τρώω, κάνω τουρισμό ελληνικά!», γιατί έτσι στηρίζουμε την εγχώρια παραγωγή και τελικά τις θέσεις εργασίας

Ας αλλάξουμε τις συνήθειές μας αγοράζοντας τα δικά μας προϊόντα. Ας ξεχάσουμε τις ξένες μάρκες τις οποίες και 
ακριβοπληρώνουμε. Έτσι θα δώσουμε δουλειά στις ελληνικές βιοτεχνίες και στους εργαζόμενους. Θα συμβάλουμε να 
μην κλείσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταστήματα, να μην απολυθούν υπάλληλοι, εργάτες και τεχνίτες που 
εργάζονται σε αυτά.

Η ελληνική διατροφή φημίζεται διεθνώς ως η πιο υγιεινή.



Με την ελληνική διατροφή τρώμε υγιεινότερα και ταυτόχρονα στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και τον αγρότη, το 
ελληνικό εμπόριο.

Η Ελλάδα εντάσσεται στις ωραιότερες και πιο ενδιαφέρουσες τουριστικές χώρες.

Έχουμε τα ομορφότερα νησιά με καθαρό ουρανό, με ήλιο, με τις καθαρότερες θάλασσες. Έχουμε αμέτρητα μνημεία 
της αρχαιότητας, βυζαντινά μνημεία, παραδοσιακούς οικισμούς, μνημεία της νεότερης Ελλάδας, μνημεία θρησκευτικά 
και εκκλησίες. Έχουμε το καλύτερο κλίμα, που όλοι το ζηλεύουν, και εμείς, οι Έλληνες, διαθέτουμε την ευθυμία, το 
γέλιο, τη διασκέδαση και την ελληνική φιλοξενία. Γιατί να αναζητήσουμε την τουριστική μας αναψυχή σε ξένες χώρες;

Καλούμε

όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να συμβάλουν ενεργά στις προσπάθειες για να βγούμε από το οικονομικό 
αδιέξοδο και να βγούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι συμφέρον μας, είναι καθήκον μας. Να μην ξεχνάμε ότι , 
στις δημοκρατίες, υπεύθυνες δεν είναι μόνον οι Κυβερνήσεις, υπεύθυνοι είμαστε και όλοι εμείς, οι Πολίτες, για την 
επιτυχία στόχων Εθνικών όπως είναι η στήριξη των εργαζόμενων και των αγροτών, η καταπολέμηση της ανεργίας, η 
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η στήριξη της βιοτεχνίας και βιομηχανίας μας, η στήριξη της Ελληνικής 
Οικονομίας

Ζητούμε από όλα τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες και περιοδικά, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και 
όλους τους πολίτες να προβάλλουν σταθερά το σύνθημα: 

«Τρώω, κάνω τουρισμό ελληνικά»

Καλούμε κάθε υπεύθυνο φορέα και πολίτη να προβάλλει στον κύκλο του, στον τομέα δράσης του το σύνθημά μας και 
να συνεργαστεί μαζί μας για να συντονίσουμε τον αγώνα μας. 

Εμείς σαν μία εμπορική εταιρία διανομής τροφίμων, χαρτικών, απορρυπαντικών και εξοπλισμού, έχουμε την 
δυνατότητα να επιλέγουμε προϊόντα από έλληνες παραγωγούς.
 Δυστυχώς όμως στην κάθε κατηγορία των ειδών που διακινούμε, πρέπει να υπάρχουν και επώνυμα προϊόντα 
εισαγωγής. Αυτό γίνεται για τον ευνόητο λόγο της πλήρους ποικιλίας των ειδών μας. Προσπαθήσαμε και 
προσπαθούμε όμως να έχουμε σε κάθε κατηγορία και αντίστοιχα ελληνικά. 
Ειδικά στα τρόφιμα, απορρυπαντικά και χαρτικά το ±70% είναι ελληνικής προέλευσης.
(Λίγες είναι οι ομάδες ειδών που δεν υπάρχουν στην ελληνική βιομηχανία & βιοτεχνία) 
Μένει λοιπόν στην προσωπική επιλογή των πελατών μας, το ποιά προϊόντα θα μας παραγγέλνει.
Με λίγα λόγια η τελική επιλογή είναι δική σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν αλλαγές που θέλετε να κάνετε σε προϊόντα που αγοράζεται και είναι εισαγωγής. 
(2310515416-7 / 6944590565 / info  @  mauroudis  .  gr  / sales  @  mauroudis  .  gr / www.mauroudis.gr)
Σίγουρα θα βρούμε Ελληνικές λύσεις και για ποιότητα και για οικονομία.

Φιλικά, με την προσδοκία της θετικής σας ανταπόκρισης.
Χάρης Μαυρουδής
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