Εγκαίνια νέων γραφείων
και κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας (09/02/2019)
(Ομιλία Προέδρου κ. Γεωργίου Γ. Παπαδόπουλου)

Αιδεσιμότατε, κυρίες και κύριοι,
αγαπητοί φίλοι,
κατ’ αρχήν, σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας, για τα εγκαίνια των
νέων μας γραφείων και την κοπή της Βασιλόπιτας.
ΌΌπως όλοι ξέρετε ζούμε σε μια εποχή πολύ δύσκολη για την πατρίδα
μας. Εδώ και δεκαετίες ακολουθούμε έναν κατήφορο χωρίς σταματημό και
χωρίς τέλος. Η πατρίδα μας μοιάζει με ακυβέρνητο καράβι. Αυτοί που είναι
ταγμένοι και υπεύθυνοι να διαφυλάξουν την δημοκρατία μας, δεν το κάνουν.
Οι εξουσίες επικαλύπτονται δραματικά, οι πολίτες αγνοούνται.
Η καταβαράθρωση των ηθικών αξιών, η απομάκρυνση από τη
θρησκεία και την πίστη στα ελληνικά ιδεώδη, η θεοποίηση του χρήματος και
του προσωπικού συμφέροντος έχουν φέρει την ανοχή στα φαινόμενα που
μαστίζουν την κοινωνία μας, της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας, της
ατιμωρησίας. Κανείς υπεύθυνος δεν ελέγχεται και δεν λογοδοτεί.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ παλεύει για τα θέματα που καίνε όλους μας.
Προτεραιότητές μας:
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Η Μακεδονία είναι ΜΙΑ και Ελληνική.
Δεν μπορούμε να δεχθούμε την παράδοση των εθνικών και
κυριαρχικών δικαιωμάτων μας.
Δεν μπορούμε να δεχθούμε να γίνει η Μακεδονία μας πεδίο
αντιπαράθεσης ξένων συμφερόντων. Δεν δεχόμαστε...την αφαίρεση του
δικαιώματός μας (σύμφωνα με την κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών..),
να ...αυτοπροσδιοριζόμαστε ως Μακεδόνες!!! ΌΌχι στην παράδοση γλώσσας,
και Εθνότητας.
ΌΌτι ανακτήθηκε
υπογραφές.
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ΈΈχουμε άσβεστο ενδιαφέρον και στραμένα τα μάτια μας, στην Θράκη,
στα νησιά και στην ΉΉπειρο.
ΠΑΙΔΕΙΑ
Eίναι ο θεμέλιος λίθος της διάπλασης των παιδιών μας, ώστε να γίνουν
ΈΈλληνες πολίτες με αρχές και αξίες.

Η αποστολή της παιδείας πρέπει να είναι η καλλιέργεια του ήθους, της
εθνικής συνείδησης, της ελευθερίας της σκέψης, της πνευματικής και
επιστημονικής κατάρτισης.
Πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτικές και πρακτικές για την ανόρθωση του
πατριωτικού φρονήματος και του θρησκευτικού συναισθήματος των παιδιών
μας γιατί αυτά είναι το μέλλον, η πρόοδος και η συνέχιση της πατρίδος μας.
Nα μάθουν τα παιδιά μας, ότι οι άξιοι επιβραβεύονται και αξιοποιούνται προς
όφελος της κοινωνίας.
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τα πανεπιστήμια που με τόσους
άξιους επιστήμονες που διαθέτουμε μπορούν να αναβαθμιστούν, να
λειτουργούν στα πρότυπα του εξωτερικού και να γίνουν πόλος έλξης
εκπαίδευσης και έρευνας και αλλοδαπών πολιτών, δημιουργώντας έτσι
μεγάλη εισροή συναλλάγματος και ενίσχυση της οικονομίας μας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΌΌπως σας είναι γνωστό έχουμε τεράστιο πρόβλημα συρρίκνωσης του
ελληνικού πληθυσμού.
Αιτίες η υπογεννητικότητα και η συνεχής μετανάστευση εξ αιτίας της
οικονομικής κρίσης.
Αγωνιζόμαστε για πραγματική προστασία της οικογένειας με τέτοιες
διευκολύνσεις, ώστε να μπορέσουν οι έλληνες να δημιουργήσουν σωστές και
υγιείς οικογένειες.
Αγωνιζόμαστε για να εξαλείψουμε τα αίτια της υπογεννητικότητας και
την λήψη μέτρων για την προστασία των πολύτεκνων οικογενειών.
Αγωνιζόμαστε για την καλύτερη φύλαξη των συνόρων μας και την
επαναπροώθηση των μη νόμιμων μεταναστών στις πατρίδες τους. Το
πρόβλημα των μη νόμιμων μεταναστών επιβαρύνει υπερβολικά τη χώρα μας,
και εθνικά και κοινωνικά και οικονομικά.
Αγωνιζόμαστε για το θέμα αυτό και μέσα στην Ευρωπαική Ενωση,
γιατί η ρωγμή στα συνορά μας είναι και ρωγμή στο ευρωπαικό οικοδόμημα.
Επίσης στηρίζουμε την ψήφο των Ελλήνων που βρίσκονται στο
εξωτερικό, όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Διώχνουμε
συνέχεια τα παιδιά μας λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν θα τους στερήσουμε
και τα πολιτικά δικαιώματά τους.
Και ερχόμαστε στη ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η εθνική μας οικονομία πρέπει να έχει σαν βάση την παραγωγή και την
αυτάρκεια. Ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, της αλιείας, της
κτηνοτροφίας. Διευκόλυνση των μεταποιητικών επιχειρήσεων των αγροτικών
προιόντων, και των εξαγωγών τους. Υποστήριξη της ναυτιλίας και των
ναυτικών.

o Διευκόλυνση του επιχειρείν με εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας και
με φορολογικές ελαφρύνσεις.
o Μείωση της φορολογίας για την ενίσχυση της ανάπτυξης.
o Σταθερό φορολογικό σύστημα. Μείωση του Φ.Π.Α.
o Προστασία της εργασίας και των εργαζόμενων.
o Δια της ανάπτυξης αύξηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.
Περιορισμό και σωστή οργάνωση του κράτους ώστε να λειτουργεί προς
όφελος των πολιτών. Προσλήψεις μόνο σε θέσεις με πραγματικές ελλείψεις
όπως π.χ. στους ευπαθείς τομείς της υγείας και της παιδείας, της ασφάλειας,
που είναι απαραίτητο να ενδυναμωθούν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν
ικανοποιητικά.
Παλεύουμε να σταματήσει η άδικη επίθεση στα είσοδήματα μας. Οι
εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί ληστρικές μειώσεις και των
εισοδημάτων τους και του επιπέδου της περίθαλψής τους, και απειλείται πλέον
η επιβίωση μας.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Το επίπεδο της ασφάλειας της χώρας μας έχει μειωθεί δραματικά. Στις
προτεραιότητες μας είναι η αναβάθμιση της αστυνομίας σε αύξηση του
αριθμού των αστυνομικών, σε επαρκή επάνδρωση των Τμημάτων, και μείωση
του αριθμού αυτών που υπηρετούν στην προστασία μεμονομένων ατόμων
οποιασδήποτε θέσεως, ώστε να υπηρετούν το σύνολο των πολιτών. Ενίσχυση
στα μέσα και στην εκπαίδευση των αστυνομικών.
Θέλω να πιστέψετε ότι όσα λέμε έχουμε την βούληση και την πρόθεση
και τη δύναμη να τα υλοποιήσουμε και δεν είναι ψέυτικα λόγια και ψέυτικες
υποσχέσεις των πολιτικών, επειδή αυτό και μόνο έχουμε δεί να συμβαίνει
μέχρι σήμερα.
Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, είμαστε απλοί πολίτες που
πονάμε τον τόπο μας, θλιβόμαστε για την κατάστασή του, ενδιαφερόμαστε για
την πρόδο του τόπου μας και του λαού μας και θέλουμε να αλλάξουμε τα
πράγματα, και να σταματήσει ο ολισθηρός κατήφορος που ανοίγεται μπροστά
μας.
Εσείς είστε που μας στηρίζετε και που μας δίνετε την απαραίτητη
δύναμη. Εσείς μας δίνετε τη δύναμη για μια νικηφόρα πορεία:
•
•
•

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΞΙΖΟΥΜΕ!!!

