Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΗΝ Β’
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ “ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ Η
ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κ.Α. ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΕ
ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΛΛΑΣ. ΑΠΟ ΤΟ
2011 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ
ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ).

ΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2018.
ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ
ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 8 ΣΤΑ 10 ΖΕΥΓΑΡΙΑ
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΟΜΩΣ 1 ΣΤΑ 2 ΤΟ 52,9 % ΒΡΙΣΚΟΥΝ
ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΗΣΗΣ
(ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ)

ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΣΟΙΩΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ – ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ, ΟΠΟΥ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050 ΤΟ
36% ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ. ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΟΙ
ΜΙΣΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 43 ΕΤΩΝ. ΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ
ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ. ΟΙ
ΑΝΩ ΤΩΝ 80 ΕΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

ΤΟ 2050 Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΠΟ 1,5 ΕΚ.
(ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ) ΕΩΣ 3 ΕΚ. ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ. ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ. ΑΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ Η ΕΛΛΑΣ ΒΙΩΝΕΙ ΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Η
ΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 6199/4.9.2015

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 6199/2015 ΣΥΝΕΠΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ.
1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:

1.2.1.

Η Επιτροπή Ελέγχου Δημοσίου χρέους: Θα προβεί σε

μια ενδελεχή έρευνα, για τον έλεγχο την αξιολόγηση και τη δομή
του δημοσίου χρέους σε βάθος χρόνου, τόσου ώστε να αποδειχτεί
στο σύνολο η αλήθεια, με την επικουρία ομάδας παγκοσμίως
αποδεκτών εμπειρογνωμόνων ελεγκτών. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει
χωρίς να είναι περιοριστικό, το πως δημιουργήθηκε το Δημόσιο
χρέος, ποιοί ήταν οι δανειστές, με τι συμβάσεις δεσμεύτηκε το
κράτος και η τήρηση αυτών, ποιός γνωμάτευσε και αποφάσισε επ’
αυτών, θα πιστοποιηθεί εάν και εφόσον είναι απεχθές το χρέος,
εάν τα χρήματα έφτασαν και πόσα έφτασαν στην Ελλάδα, πως
τοκίστηκε το εκάστοτε δάνειο, ποιός διαχειρίστηκε τα χρήματα
που λήφθηκαν, που επενδύθηκαν, η έκδοση/ ακύρωση των ομολόγων
κ.ο.κ.

1.2.2.

Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιου

χρήματος από εσωτερικά όργανα ή εξωτερικά καθώς και το ρόλο
των συμβουλευτικών, ελεγκτικών εξωτερικών, ιδιωτικών ή και
κρατικών συμβούλων.

1.2.3.

Επιτροπή ελέγχου για τη διαχείριση δημόσιας

περιουσίας, γεωστρατηγικών περιουσιών, συμβάσεις (πώλησης,
ενοικίασης, διαχείρισης, κατασκευής),

1.2.4.
Επιτροπή ελέγχου για όλα τα Δημόσια Ασφαλιστικά
ταμεία και όλων των άλλων ταμείων άμεσα ή έμμεσα σχετικών με
αυτά, φανερών ή μυστικών, χωρίς να είναι περιοριστικό στα
προαναφερθέντα, για τους ισολογισμούς, τις συμβάσεις,
διαχείριση, παράπλευρες πράξεις με χρήση των κεφαλαίων κ.ο.κ.

1.2.5.
Επιτροπή υπεύθυνη για τον έλεγχο των Τραπεζικών
Ιδρυμάτων, λειτουργία, εγγυήσεις και βάρη, ,διαχείριση των
κεφαλαίων και επενδύσεις που έγιναν απ’ αυτά, συγχωνεύσεις,

κεφαλαιοποιήσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις, η μετοχική σύνθεση
σε όλα τα επίπεδα μέχρι το τελικό φυσικό πρόσωπο για το 100 %
της δομής, περιουσιακό χαρτοφυλάκιο, χρηματοοικονομικά
εργαλεία που έχουν εκδοθεί από τις τράπεζες και προς ποιες
κατευθύνσεις, λειτουργία και συμβάσεις με δανειολήπτες.

1.2.6.
Έλεγχος για την λειτουργία, επενδύσεις,
αξιολογήσεις, ενέργειες κτλ του Τ.Χ.Σ. , του ΤΑΙΠΕΔ καθώς και
όλων των άλλων (τοπικών εξωτερικών) ταμείων και φορέων που
συστάθηκαν και που διαχειρίστηκαν Ελληνική Δημόσια περιουσία
και όλων των σχετικών των εμπλεκομένων με αυτά.

1.2.7.

Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, υποχρεώσεων,

περιουσιακών στοιχείων, έλεγχος ταμείων, δομή μισθολογίων, κτλ
όλων των Περιφερειακών γραφείων, Νομαρχείων και Δήμων.

1.2.8.
Έλεγχος των εξοπλιστικών ταμείων και των ταμείων
μυστικών κονδυλίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1.1. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αναδομηθεί σε μια υπηρεσία
που θα υπηρετεί τη μέσω του φόρου ανταποδοτική διαδικασία της
Πολιτείας προς τον πολίτη.

1.2. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φορολογικοί νόμοι γιατί
η πολυνομία είναι η οδός της διαφθοράς, διαπλοκής, συναλλαγής
όλων των κακόβουλων ενεργειών και καταδυνάστευσης του πολίτη.

Ο φορολογικός νόμος του εισοδήματος που θα καθιερωθεί θα έχει
τουλάχιστον 10ετή διάρκεια.

1.3. Θα καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες φόροι επί της ακίνητης
περιουσίας ώστε ο πολίτης να είναι πραγματικά κυρίαρχος και
κύριος της εστίας του και της περιουσίας του. Ο φόρος για
αγορά ακίνητης περιουσίας δεν θα είναι πάνω από 3 % και όχι 11
% που επί πολλά χρόνια πληρώνουμε για απλή μεταβίβαση. Για
μεταβίβαση σε συγγενή πρώτου βαθμού είναι χωρίς φόρο.

1.4. Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών η Ελλήνων Πολιτεία
θα θέσει νομοθεσία ώστε η αγορά των αυτοκινήτων να γίνεται
ατελώς με ένα ποσό ΦΠΑ εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.

1.5. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν θα είναι πάνω από 50 € ετησίως
γιατί δεν υπάρχει καμία λογική, αυτοκίνητα με τέσσερις ρόδες
και με κάλυψη οδοστρώματος περίπου το ίδιο να υπάρχει μια
διακύμανση 150 έως 1400 € όπως είναι σήμερα.

1.6. Τα διόδια καταργούνται γιατί καταστρατηγούν το δικαίωμα
της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών εντός του Ελλαδικού
χώρου. Με τους σημερινούς παρόχους των Εθνικών Οδών θα
διαπραγματευτεί η Πολιτεία.

1.7. Η φορολογία εισοδήματος θα αρχίζει από της 15.000 €
ετησίως. Η μέριμνα της Πολιτείας είναι ότι ο μικρότερος μισθός
θα είναι διαμορφωμένος κατά αυτό τον τρόπο ώστε το 50 % του να
καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες του εργαζόμενου.

1.8. Η Ελλήνων Πολιτεία θα διανείμει στον άξονα των Ελλάνιων
Αξιών κρατική γη στους αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς και μόνο
σε αυτούς χωρίς το δικαίωμα μεταπώλησης της.

1.9. Η Ελλήνων Πολιτεία με απόλυτο σεβασμό στον νεογέννητο
Έλληνα με πρόσβαση στην αρμονία και με γνώμονα ότι ήρθε στην
Ελλάνια γη θα αποκτά αυτομάτως ένα τμήμα της πολεοδομημένης
περιοχής. Με σεβασμό προς κάθε Έλληνα Πολίτη και με βάση την
ισότητα και όλα τα Ελλάνια Πρωτόκολλα από την πρώτη ημέρα που
θα αναλάβει θα αντιμετωπίσει την γυναίκα αναγνωρίζοντας τον
τεράστιο ρόλο της όπως ορίζεται στην Κοσμοθέαση μας
(Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις
και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό
και υπαρκτό).

1.10. Η γυναίκα αναγνωρίζεται ως αυτοδύναμη, αυτόνομη και
ανεξάρτητη μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Φορολογικά
αντιμετωπίζεται αυτόνομα κάνοντας προσωπική φορολογική δήλωση
και όχι οικογενειακή. Οτιδήποτε αποκτάται εντός του έγγαμου
βίου θα διαμοιράζεται σύμφωνα με την νομοθεσία εξαρχής. Για
τις μητέρες που ανατρέφουν παιδιά θα υπάρχει πλήρη μισθολογική
και ασφαλιστική κάλυψη από την Πολιτεία. Από την πρώτη μέρα
που καθίσταται έγκυος με Ελλάνιο Γόνο η Πολιτεία αναλαμβάνει
πλήρως όλα τα έξοδα εγκυμοσύνης, γέννησης και ανατροφής του. Η
Πολιτεία θα αποκαταστήσει όλες τις μητέρες όταν χρειαστεί να
μπουν στην παραγωγική διαδικασία για τα χρόνια που έμειναν
εκτός αυτής.

1.11. Είναι υποχρέωση μας να ανατρέψουμε την γενοκτονία που
γίνεται σήμερα και να την μετατρέψουμε σε ευγονία. Η
αποκατάσταση και η εξασφάλιση των γυναικών μητέρων και των
απογόνων μας είναι ιερό καθήκον μας.

1.12. Μέσω της φορολογικής πολιτικής θα δοθεί ανάπτυξη σε
όλους τους επιμέρους παραγωγικούς κλάδους.

1.13. Η Ναυτιλία δεν θα φορολογείται με μόνη υποχρέωση να
είναι η έδρα της εταιρείας στην Ελλάδα. Το προσωπικό και τα
πληρώματα να είναι Έλληνες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι και
όλες οι επισκευές των πλωτών μέσων να γίνονται στην Ελλάδα.

1.14. Στην βιομηχανία η οποία θα καλύπτει τομείς παραγωγής που
είναι απαραίτητοι στην Πολιτεία και προκειμένου να γίνει η
Ελλάδα αυτάρκης βιομηχανικά, τα πρώτα πέντε χρόνια καθίστανται
αφορολόγητα.

1.15. Η βιοτεχνική παραγωγή προϊόντων καπνού και αλκοολούχων
ποτών θα επιβαρύνεται με φόρο μόνο ίσο με την αξία του
προϊόντος. Δηλαδή η τελική τιμή πώλησης του είναι 50 % η τιμή
πώλησης από τον παραγωγό και το 50% φόρος προς την
πολιτεία.Ε.ΣΥ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2312
315162 , MAIL: esuelkordeliou@gmail.com

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ FB:
https://www.facebook.com/pg/esykordeliou

ΡΑΔΙΟ ΑΡΓΩ:
http://www.radioargw.gr

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:

https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/video
s

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣ
ΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/08/02/oikonomiki-krisi-ep
ireazei-se-megalo-vathmo-ton-arithmo/

