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Βασικά ερωτήματα : 

 Είναι απειλή για την χώρα μας η Τουρκία;  

 

 Kινδυνεύει η χώρα μας; 

 

 Υπάρχει σήμερα αντίληψη του κινδύνου; 

 

 Μπορούμε να αντιδράσουμε πριν να είναι   
αργά;  



 
Προϋποθέσεις 
  
 Εθνική συννενόηση στα αυτονόητα 

 

 Αντίληψη των κινήσεων και επιδιώξεων της 
Τουρκίας  

 

 Προετοιμασία του λαού και των δομών της 
κοινωνίας  

 

 



Οι προτάσεις  μας  
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – Ι  

   Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής  Ασφαλείας  

    με σύνθεση απο επιλεγμένους  ειδικούς με βαθειά  γνωση 
των γεωστρατηγικών θεμάτων και αποστολή : 

      Την συνεχή παρακολουθηση των εξελίξεων στην Τουρκία και  
εισήγηση  στα κέντρα   λήψης  αποφάσεων  

 

    Σταδιακή  αύξηση της Θητείας των κληρωτών    

     (άμεση αύξηση της Θητείας κατά 3 μήνες )    

 

 Ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των κληρωτών και 
ουσιαστική συμμετοχή τους στην αμυντική λειτουργία . 



Οι προτάσεις  μας  
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΙΙ   

 Θεσμοθέτηση  της ενεργούς εφεδρείας 
    (με επανεκπαίδευση σε τακτά χρονικά  διαστήματα) 

 

 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών  και καινοτομιών 
για ενίσχυση του αξιόμαχου των Ενόπλων 
Δυνάμεων  
 

 Εγχώρια αμυντική Βιομηχανία: επαναξιολόγηση  
και ενίσχυση της   
 

 
 
 
 



Οι προτάσεις  μας  
Στήριξη στους  ακρίτες μας - Ι 

 Ενίσχυση κοινωνικών δομών : 

    - επαναλειτουργία δημοτικών σχολείων και όπου 
ειναι εφικτό  των γυμνασίων   

   - επαναλειτουργία των απαραίτητων δημοσίων 
υπηρεσιών  

   - στελέχωση των εκκλησιών σε συνεργασια με  την 
Εκκλησία της  Ελλάδος  

  - στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας και χρήση νέων 
τεχνολογιών (τηλειατρική) 



Οι προτάσεις  μας  
Στήριξη στους  ακρίτες μας -ΙΙ 

 Κίνητρα σε νέα ζευγάρια για εγκατάσταση σε 
ακριτικές  περιοχές  (π.χ. Θρακη) με παροχή 
δημόσιας γης με συμβολικό ενοίκιο. Ενίσχυση της 
οικογένειας με 1-2 παιδιά των ακριτικών νησιών  

 

 Χαμηλή  φορολόγηση  σε  στοχευμένα  
επαγγέλματα  πχ αλιείς κάτοικοι μικρών νησιών  

 



Οι προτάσεις  μας  
Στήριξη στους  ακρίτες μας -ΙΙΙ 

 Επαναφορά  χαμηλών συντελεστων ΦΠΑ στα νησιά 
και μηδενικού ΦΠΑ στα  πολυ μικρα νησιά - 
εφαρμόζεται και σε αλλες  χωρες της ΕΕ π.χ.  

 Ισπανία  21%  αλλά  και 4%  (Madeira) 

 Γαλλία  20%  αλλά και  2,1%  

 Ιταλία  22%  αλλά και  4,0%  

 Ιρλανδία  23% αλλά και 4%   

 

 Εφαρμογή στην πράξη του μεταφορικού ισοδύναμου 
(από 1ης Ιουλίου;)  



 
Οι προτάσεις μας 
Δημογραφικό  
 
 Στήριξη της οικογένειας  με κάθε τρόπο  

    Η Ελλάδα σε 30 χρόνια θα έχει 8,5 εκατ κατοίκους και 
η Τουρκία 106 εκατομμύρια  

 *  Παροχή κινήτρων στα νέα ζευγάρια ώστε να 
ανατραπεί η υπογεννητικότητα  

    (2017: 31.397 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις) 

 Κοινωνικές δομές (βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
ολοήμερα  σχολεία  κλπ) 

 



Οι προτάσεις μας 
Μεταναστευτικό II  

 Φύλαξη συνόρων (κάθε μετανάστης που 
εισέρχεται παρανόμως θεωρείται οτι παραβιάζει 
τα σύνορα μας και αντιμετωπίζεται αναλόγως)   

 Αλλαγή δόγματος (από την «διάσωση» στην 
«αποτροπή») 

 Επιτάχυνση διαδικασιών παροχής ασύλου 

 Ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών στην 
ελληνική κοινωνία με παροχή ελληνικής 
παιδείας   



Υπάρχει ελπίδα ; 

Aσφαλώς ΝΑΙ αλλά με  

 

 Εθνική Συννενόηση και Διάλογο ΑΜΕΣΑ ! 

 Καλλιέργεια εθνικής  συνείδησης  και  
φρονήματος  ιδιαίτερα στην νεολαία  

 Καλλιέργεια των αξιών και αρχών του Ελληνικού  
Πολιτισμού  

 

 



Το οφείλουμε : 

 Στις επόμενες  γενιές  

 

 Σε εκείνους που αγωνίστηκαν για να μας  
παραδόσουν αυτή τη γή ελεύθερη και ακέραια  

 

 Στους ήρωες που έπεσαν  φυλλάσσοντες  
Θερμοπύλες  



Νικόλαος Σιαλμάς – Υποσμηναγός  
18-6-1992 

                      

Αθάνατος ! 

https://www.inewsgr.com/226/nikos-sialmas-ellinas-pilotos-Mirage-F1-CG-epese-yperaspizomenos-tin-patrida-tou-stis-18-iouniou-1992.htm


Αθάνατος ! 



Αθάνατος !  

Γεώργιος Μπαλταδώρος – Σμηναγός 
12-04-2018 



ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΓΔΜ  Ι 

    Η συμφωνία είναι βλαπτική για τα εθνικά 
συμφέροντα διότι η ονομασία, η εθνότητα και η 
γλώσσα:  

 Προάγουν τον αλυτρωτισμό (Βορεια-Νοτια 
Μακεδονια;) 

 Ενισχύουν τις εδαφικές βλέψεις των γειτόνων 
αλλά και άλλων δυνάμεων που προωθούν την 
αποσταθεροποίηση στα Βαλκάνια  

 Ανακίνηση θέματος «Μακεδονικής» Μειονότητας 
στην Ελλάδα   

 



ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΓΔΜ  ΙΙ 

 Θα ισχύσει στην πράξη το erga omnes; 

 Πιθανή μελλοντική επαναχάραξη συνόρων  

 Σχολικά Βιβλία; Θα τα ξαναγράψουμε ;  

 Εμπορικά σήματα με τον τίτλο «Μακεδονικός» 

 Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας Ελλήνων –είναι 
πρόκληση; 

 Πιθανή ανακίνηση αποζημιώσεων περιουσιών στη 
Δυτική Μακεδονία    

      

 



Μπορεί να ανατραπεί η Συμφωνία; 

 ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙ !! 

 να μην επικυρωθεί στην Βουλή (να δεσμευτουν οι 
πολιτικες  δυνάμεις με καθαρό τρόπο!)  

 αν εχει επικυρωθεί, να ανατραπεί με νέα  
απόφαση της Βουλής ή Δημοψηφισμα  

 να ακυρωθεί με προσφυγή στο ΣτΕ 

(προσφυγή Παμμακεδονικων Οργανώσεων) 

(προσφυγή Νομικών –Επιτροπή καθ. Κασιμάτη) 



ΙΩΝ  ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ  



ΙΩΝ  ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ  

 

   
         «Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε την  
                Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει.  
     Θα μας σώσει από την βρώμα όπου κυλιούμαστε, 
     θα μας σώσει από την μετριότητα και από την  
      ψοφιοσύνη, θα μας λυτρώσει από τον αισχρό τον  
    ύπνο, θα μας ελευθερώσει. Αν τρέξουμε να σώσουμε 
     την Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε». 

 
 

 
 

 



                 Σας  ευχαριστώ !  


