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ΚΏΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 
Bουλευτής ΣΥΡΙΖΑ βόρειου τομέα Β’ Αθηνών

Συνέντευξη στον ΧΡΗΣΤΟ ΚΥΜΠΙΖΗ

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης 
μιλά στην Κυριακάτικη Kontranews και ασκεί 
κριτική στη στάση της ΝΔ στην προανακριτι-

κή που εξετάζει τους χειρισμούς Παπαγγελόπουλου 
στην υπόθεση της Novartis, ενώ την κατηγορεί πως 
προσπαθεί να κουκουλώσει το σκάνδαλο. Κάνει λόγο 
για «κρεσέντο ακροδεξιάς ρητορικής και πολιτικού 
τυχοδιωκτισμού» από την κυβέρνηση και χαρακτη-
ρίζει «πρόχειρη και άκρως προβληματική» την πολι-
τική που ασκεί στο προσφυγικό. Τέλος, υποστηρίζει 
πως η ΝΔ «ξέχασε τη μεσαία τάξη και τα πιο αδύνα-
μα κοινωνικά στρώματα», αφού νομοθετεί φοροελα-
φρύνσεις για τους έχοντες. Πιο αναλυτικά:

Πώς σχολιάζετε τη στάση της ΝΔ στην προ-
ανακριτική για τη Novartis;

Το είπε άριστα ο έγκριτος νομικός, και πολιτικός μας 
αντίπαλος φυσικά σε μια σειρά θέματα, Χάρης Καστα-
νίδης: «Η Προανακριτική Επιτροπή μπορεί να καλεί 
ως μάρτυρες όποιους κρίνει ότι θα συνεισφέρουν 
στη διερεύνηση της υπόθεσης. Όμως, δεν μπορεί να 
καθορίζεται από την πλειοψηφία της ποιος θα μετέ-
χει στη σύνθεση της Επιτροπής για την Προανακρι-
τική. Αλλιώς θα ήταν παραβίαση του κοινοβουλευτι-
κού κανόνα, ότι την αποφασιστική αρμοδιότητα για 
το ποιος εκπροσωπεί μια Κοινοβουλευτική Ομάδα 
στη σύνθεση μιας επιτροπής, την έχει αποκλειστικά 
η προτείνουσα κοινοβουλευτική ομάδα και κανένας 
άλλος». Η ΝΔ δυστυχώς δεν συμπεριφέρεται ως πλει-
οψηφία στη βουλή αλλά ως τσιφλικάς.

Θεωρείτε πως ΝΔ και ΚΙΝΑΛ θέλουν να στα-
ματήσει η διερεύνηση του σκανδάλου της 
Novartis; Θεωρείτε πως ο κόσμος θα μάθει 
τελικά την αλήθεια;

Εκτιμώ ότι συνολικά η χώρα μας και η κοινωνία έχουν 
μόνο να κερδίσουν από την πλήρη διαλεύκανση του σκαν-
δάλου Novartis. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, εμείς ως 
κυβέρνηση προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε το έργο της 
Δικαιοσύνης, να μην βάζουμε εμπόδια στη διαδικασία, 
να μην μιλάμε δημοσίως για πράγματα που δεν ίσχυαν.

Η ΝΔ αντίθετα, και ως αξιωματική αντιπολίτευση 

και ως κυβέρνηση σήμερα, συνεχίζει να κάνει «πόλε-
μο λάσπης», να λειτουργεί με ρεβανσιστικούς όρους, 
χωρίς να την απασχολεί καθόλου, μα καθόλου, η δια-
λεύκανση του σκανδάλου. Στη ΝΔ και σε ένα τμήμα 
του ΚΙΝΑΛ συνεχίζουν να μιλούν για σκευωρία, όταν 
έχει ζημιωθεί το δημόσιο, το σύστημα Υγείας και οι 
φορολογούμενοι με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, 
όταν διεξάγονται έρευνες στις ΗΠΑ από το FBI για το 
σκάνδαλο, όταν οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος 
καταθέτουν αυτά που καταθέτουν, όπως είδαμε και 
στο ντοκιμαντέρ της ελβετικής τηλεόρασης.

Το κουκούλωμα του σκανδάλου από την κυβέρνηση 
βλάπτει τη χώρα, την κοινωνία μας, την ίδια την κυβέρνη-
ση, πλήττει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και 
ενισχύει το αίσθημα της κοινωνικής αδικίας και οργής.

Πώς σχολιάζετε το ζήτημα με το «ακροδεξιό» 
όπως το χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπάρμπε-
κιου δίπλα στις προσφυγικές δομές;

H απάντησή μας απέναντι στο κρεσέντο ακροδεξιάς 
ρητορικής και πολιτικού τυχοδιωκτισμού που επιχει-
ρεί η κυβέρνηση είναι σαφής: Δεν θα αφήσουμε να 
αναπτυχθούν τοξικά φαινόμενα ρατσιστικών συμπε-
ριφορών στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας, 
ούτε θα επιτρέψουμε τη ΝΔ να καταστήσει τη χώρα 
αφιλόξενο τόπο και για τους πρόσφυγες, αλλά και για 
τους δημοκράτες πολίτες, που αποτελούν την απόλυ-
τη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. 

Οι αναφορές περί μπάρμπεκιου είναι ντροπιαστι-
κές, δείχνουν το χαμηλό επίπεδο και το μισαλλόδο-
ξο προσανατολισμό στελεχών της ΝΔ, δείχνουν επί-
σης τη σοκαριστική ένδεια επιχειρημάτων και σοβα-
ρότητας για ένα σημαντικό θέμα, το προσφυγικό, που 
δεν έχει μόνο εθνικές, αλλά ευρωπαϊκές και παγκό-
σμιες διαστάσεις. Αυτό δεν χρειάζεται να είσαι ΣΥΡΙ-
ΖΑ για να το διαπιστώσεις. Το διατύπωσε με ευκρί-
νεια και ειλικρίνεια και η κα Μπακογιάννη δημοσί-
ως όταν ένιωσε ότι ο λόγος μίσους πλειοψηφεί στον 
δημόσιο λόγο του κόμματος της και αυτό οφείλω να 
της το αναγνωρίσω.

Πώς αξιολογείτε την κυβερνητική πολιτική 
στο προσφυγικό;

Πρόχειρη και άκρως προβληματική. Η ΝΔ αποδείχθη-

κε απροετοίμαστη να διαχειριστεί αυτό το θέμα. Προκα-
λεί βέβαια θυμηδία το γεγονός ότι ο αρμόδιος υπουρ-
γός, κ. Χρυσοχοιδής δήλωσε πως το προσφυγικό είναι 
μη διαχειρίσιμο, ξεχνώντας τι είχαμε να αντιμετωπί-
σουμε εμείς ως χώρα το 2015 και το 2016, όταν η ΝΔ 
μας κουνούσε το δάκτυλο. Σήμερα οι προσφυγικές ροές 
είναι σχετικά ελεγχόμενες σε σύγκριση με το 2015, και 
παρόλα αυτά η κυβέρνηση είναι άκρως αναποτελεσμα-
τική. Επειδή είναι άκρως αναποτελεσματική, καταφεύ-
γει στην πυροδότηση ακραίας ρητορικής και ανέχεται 
φαινόμενα ακραίων συμπεριφορών σε κάποιες τοπικές 
κοινωνίες για να δικαιολογήσει τη δική της ανεπάρκεια. 
Το οξύμωρο είναι ότι η ακρότητα και η τοξικότητα δεν 
πυροδοτείται από την αντιπολίτευση αλλά από τα σπλά-
χνα του κομματικού της μηχανισμού, που έτσι έχει δια-
παιδαγωγηθεί. Δεν είναι μόνο η δήλωση της γραμματέ-
ας ΟΝΝΕΔ Πεντέλης, δείτε τι δηλώνουν σε όλη την επι-
κράτεια αρκετοί γαλάζιοι δήμαρχοι που στις 2 Ιουλίου 
πανηγύριζαν ότι έγινε όλη η Ελλάδα μπλε.

Γιατί κατηγορείτε τη ΝΔ πως ευνοεί τους 
πλούσιους και τους μεγαλοεπιχειρηματίες;

Η κυβέρνηση της ΝΔ γενικότερα λέει πολλά και πράτ-
τει ελάχιστα. Προεκλογικά είχε κάνει σημαία της τη 
στήριξη των μεσαίων στρωμάτων, αλλά σήμερα με 
τις πολιτικές που υιοθετεί δεν τα ελαφρύνει και αυτό 
δεν σας το λέω μόνο εγώ που είμαι ΣΥΡΙΖΑ, διαβά-
στε την ανάλυση που έκανε η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΗ για τις επιλογές της ΝΔ.

Η ΝΔ ξέχασε τη μεσαία τάξη, ξέχασε τα πιο αδύναμα 
κοινωνικά στρώματα, δίνοντας φοροελαφρύνσεις στα 
ανώτερα στρώματα. Ο δημοσιονομικός δηλαδή χώρος 
που εμείς είχαμε δημιουργήσει με κόπους και θυσίες 
του ελληνικού λαού για να στηρίξουμε τα χαμηλότερα 
και μεσαία εισοδήματα, χρησιμοποιείται από τη ΝΔ όχι 
για τη μείωση των ανισοτήτων, τη στήριξη του κράτους 
πρόνοιας και την ενίσχυση της κατανάλωσης, αλλά για 
να προχωρήσουν ευνοϊκές ρυθμίσεις που δεν αγγίζουν 
καθόλου τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες.

Έτσι ήταν και έτσι παραμένει η ΝΔ. Αναξιόπιστη, 
με έφεση στα fake news, με τρομακτική διαχειριστική 
ανικανότητα για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μας.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΟΣΣΙΟΥ

ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ σ' ένα πολύ σημαντι-
κό γεγονός που έχει περάσει σχεδόν απα-
ρατήρητο από τα μέσα ενημέρωσης. Οι 
Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες αρνήθη-
καν να ανανεώσουν τη συμφωνία πώλη-
σης χρυσού (!) στη γνωστή ως Κεντρική 
Τράπεζα Κεντρικών Τραπεζών (CBGA). 
Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά μετά 
από εκατοντάδες χρόνια ελέγχου και χει-
ραγώγησης από την Τράπεζα της Αγγλί-
ας και τη δυναστεία Rothschild, η παγκό-
σμια αγορά των πολύτιμων μετάλλων 
απελευθερώνεται! Πώς συνέβη λοιπόν 
να σπάσει το πιο ισχυρό καρτέλ χρυσού 
στον κόσμο και γιατί; Στις 19 του περα-
σμένου Σεπτεμβρίου, είχε διοργανωθεί 
ένα πάρτι στο κέντρο της αυτοκρατορίας 
Rothschild στο Λονδίνο. Ήταν η γιορ-
τή της λεγόμενης “εκατονταετηρίδας του 
χρυσού" στο Λονδίνο, όπου και λάμβα-
νε χώρα καθημερινά συνάντηση κορυ-
φαίων τραπεζιτών για να καθοριστεί η 
τιμή του χρυσού. Η επέτειος γιορτάστη-
κε σε στενό κύκλο από εκπροσώπους των 
οικονομικών κολοσσών Barclays, HSBC, 
Deutsche Bank, Scotiabank και Scotch 
Generale, κορυφαία στελέχη της London 
Gold Fixing Limited, οι οποίοι είναι ιδρυ-
τές των αντίστοιχων πέντε τραπεζών και 
της ηγέτιδας της Τράπεζας της Αγγλίας και 
αποφασίζουν για τις τιμές αγοράς "χρυ-
σού". Ο οικοδεσπότης ήταν ο επικεφα-
λής της NM Rothschild & Sons, ο Baron 
David Rene de Rothschild. Και αυτό ήταν 
το τελευταίο πάρτι των ανθρώπων που 
ήλεγχαν την τιμή του χρυσού παγκοσμί-
ως. Από την πρώτη ημέρα της ύπαρξης 
της London Gold Market Fixing Limited, 

στις 12 Σεπτεμβρίου 1919, οι Rothschilds 
εκπροσωπούσαν όχι μόνο την οικονομι-
κή τους αυτοκρατορία αλλά και την Τρά-
πεζα της Αγγλίας. Οι υπάλληλοι της Τρά-
πεζας της Αγγλίας το αποκάλυψαν κατά 
λάθος αυτό σε ένα έγγραφο που δημοσι-
εύθηκε το 1964. Για χρόνια, οι ειδικοί 
διαφωνούσαν για το ποιος είναι υπεύ-
θυνος για την αγορά χρυσού, την κεντρι-
κή τράπεζα ή την Τράπεζα της Αγγλίας ή 
την ιδιωτική εταιρεία που ανήκει στον 
Rothschild. Το 2004, η NM Rothschild & 
Sons ξαφνικά και παραιτείται τυπικά από 
τη δικαιοδοσία και παραδίδει τα "κλει-
διά" του ελέγχου στην Barclays. Οι αναλυ-
τές έσπευσαν να καταλήξουν στο συμπέ-
ρασμα ότι η Τράπεζα της Αγγλίας κέρδι-
σε και πήρε τον πλήρη έλεγχο της στα-
θεροποίησης των τιμών του χρυσού στο 
Λονδίνο. Αλλά δυστυχώς αποδείχθηκε 

φούσκα. Αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι 
το αφεντικό της Barclay, Marcus Agius, 
ο οποίος ήταν γαμπρός του πρώην διευ-
θυντή της NM Rothschild του Edmund de 
Rothschild, εκπροσωπούσε στην πραγμα-
τικότητα τα συμφέροντα του δισεκατομ-
μυριούχου συγγενή του. Η απώγειος της 
ισχύος του χρυσού του Λονδίνου ήταν 
τις δεκαετίες '70 και '80. Δεδομένου ότι 
οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν το “χρυσό κανό-
να” για το δολάριο το 1971, οι τιμές των 
πολύτιμων μετάλλων αυξήθηκαν ραγδαία 
και μαλιστα 25 φορές σε εννέα χρόνια (!) 
από 35 δολάρια ανά ουγγιά το 1971 σε 
850 δολάρια το 1980. Στη συνέχεια, με 
τις προσπάθειες των Rothschild και της 
Τράπεζας της Αγγλίας, η τιμή του χρυσού, 
χωρίς προφανή λόγο, έπεσε ταχέως σε 
δύο χρόνια και το 1982 μια ουγγιά χρυ-
σού κόστιζε λίγο περισσότερο από 300 
δολάρια. Έτσι, οι λεγόμενοι "σταθεροποι-
ητές" του Λονδίνου στη συνέχεια συμμε-
τείχαν στον οικονομικό πόλεμο εναντί-
ον της Σοβιετικής Ένωσης, τον οποίο η 
Ουάσινγκτον επέβαλε μετά την εισβολή 
σοβιετικών στρατευμάτων στο Αφγανι-
στάν. Στη συνέχεια υπαρχουν αλλεπάλ-
ληλα γεγονότα με βάση τον “μαύρο χρυ-
σό”, ως την ίδρυση του ευρωνομίσμα-
τος, το οποίο κατα κάποιο τρόπο έχει ως 
αντιστάθμισμα τον χρυσό. Η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα είχε συνάψει τη λεγό-
μενη “Συμφωνία Κεντρικών Τραπεζών 
Χρυσού”, υποχρεώνοντας τις κεντρικές 
τράπεζες των κρατών μελών της ΕΕ να 
περιορίσουν την πώληση χρυσού από 
τα αποθεματικά τους. Έτσι, σε σχέση με 
τα κυριότερα παγκόσμια νομίσματα και 
τις τιμές του χρυσού, το ευρώ αντισταθ-
μίστηκε με αυτή τη συνθήκη. Από την 

άλλη, η Τράπεζα της Αγγλίας με τη σει-
ρά της, απέκτησε ισχυρή επιρροή στις 
πολιτικές της ΕΚΤ, καθώς διαδραμάτισε 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των 
τιμών του χρυσού μέσω της διαμόρφω-
σης της τιμής του χρυσού του Λονδίνου. 
Στη διάρκεια της συμφωνίας, η αγορά 
χρυσού έχει αλλάξει σημαντικά. Όμως 
πλέον, για πρώτη φορά στα παγκόσμια 
χρονικά, η αγορά χρυσού βρίσκεται σε 
“ελεύθερη διακύμανση”. Οι ειδικοί θεω-
ρούν σίγουρο ότι η τιμή του πολύτιμου 
μετάλλου θα αυξηθεί γρήγορα. Οι ανα-
λυτές της Citibank μάλιστα προβλέπουν 
ότι το επόμενο έτος ή δύο τιμές θα υπερ-
βούν τα δύο χιλιάδες δολάρια την ουγ-
γιά, αυξημένες κατά ένα τρίτο και αυτό 
είναι μόνο η αρχή. Και το εύλογο ερώτη-
μα υφίσταται: Και η δυναστεία Rothschild, 
οι τραπεζίτες των θυγατρικών τραπεζών 
τους και η ομάδα των διευθυντικών στε-
λεχών της London Gold Market Fixing 
Limited; Θα μείνουν με σταυρωμένα τα 
χέρια; Ρητορικό ερώτημα. Θα προσπαθή-
σουν πιθανώς να κάνουν κάτι για να ανα-
κτήσουν την χαμένη επιρροή τους, αν και 
είναι σαφές ότι δεν πρέπει να περιμένουν 
κάτι ιδιαίτερο, το οποίο και είναι το πλέ-
ον λογικό. Η αυτοκρατορία του Ρότσιλντ 
αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να αποφύγει 
τα προβλήματα, και είναι προφανές ότι 
το εκατονταετές σε διάρκεια σχέδιό τους 
να χειραγωγήσουν την παγκόσμια αγο-
ρά χρυσού έφτασε στο τέλος. Και αυτό 
μόλις μία εβδομάδα μετά την επέτειο του 
Rothschild και των φίλων του, όταν οι 
ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες δεν ανα-
νέωσαν τη Συμφωνία για τη ρύθμιση του 
χρυσού της Κεντρικής Τράπεζας (CBGA).

Τη ΝΔ δεν την απασχολεί 
καθόλου η διαλεύκανση 
του σκανδάλου της Novartis

Μία εβδομάδα μετά 
την επέτειο του Roth-
schild και των φίλων 
του, οι ευρωπαϊκές 
κεντρικές τράπεζες 
δεν ανανέωσαν τη 
Συμφωνία για τη 
ρύθμιση του χρυσού 
της Κεντρικής 
Τράπεζας (CBGA)

Προϋπολογισμός 2020, νέος 
επενδυτικός νόμος: νεοφιλελεύθερες 
επιλογές – εξυπηρέτηση ιδιοτελών 
συμφερόντων 

Α ναμφισβήτητα η Ελλάδα έχει μπει σε μια νέα ιστορική φάση. 
Η μνημονιακή περιπέτεια έχει περατωθεί, η εθνική οικονο-
μία έχει ανακάμψει, υπάρχουν όμως όλα τα δυσμενή δεδο-

μένα μιας υπερχρεωμένης χώρας της καπιταλιστικής Ενωμένης 
Ευρώπης που δεν έχει λύσει ακόμη βασικά προβλήματα υλοποί-
ησης των αξιών με τις οποίες δημιουργήθηκε. Το διαπιστώσαμε 
αυτό οδυνηρά, όταν η Ευρωπαϊκή Νομενκλατούρα υιοθέτησε :
- το σχέδιο εσωτερικής υποτίμησης του ΔΝΤ για την Ελλάδα,
-  τις ακραία νεοφιλελεύθερες επιλογές δημοσιονομικής πειθαρ-
χίας στην Ενωμένη Ευρώπη,

-  τις απαράδεκτες αντιλήψεις των ακροδεξιών για το προσφυγι-
κό – μεταναστευτικό,

-  την απουσία κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής δίκαιης και βιώσιμης 
ανάπτυξης όλου του ευρωπαϊκού χώρου - αλληλεγγύης – συνο-
χής – κοινωνικής δικαιοσύνης – προστασίας των ευρωπαϊκών 
συνόρων - ποιότητας ζωής – δικαιωμάτων και υποχρεώσεων…

 Το διαπιστώσαμε και όταν διευκόλυναν να τορπιλιστεί η 
ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας, προκαλώντας τεράστιο πρό-
βλημα και στη γειτονική χώρα και σε μας. 

Στα δεδομένα αυτά που συμπληρώνονται από τους κινδύ-
νους για τον πλανήτη, τις οξύτατες συγκρούσεις για τις αγο-
ρές, την αλλοπρόσαλλη πολιτική της αμερικανικής υπερδύνα-
μης, τις φαντασιώσεις του Μπόρις Τζόνσον και του Μακρόν, 
την επικίνδυνα τυχοδιωκτική πολιτική της Τουρκίας…. η νέα 
Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί το δικό της 
σχέδιο για τη νέα εποχή στην Ελλάδα. Οι μέχρι τώρα παρεμ-
βάσεις οικοδόμησης ενός υπερσυγκεντρωτικού – πελατειακού 
μοντέλου εξουσίας και ταξικών επιλογών με τις οδηγίες του 
ΣΕΒ, κορυφώνονται:
- στον προϋπολογισμό του 2020 
- στον νέο επενδυτικό νόμο που ψήφισε η ΝΔ με την συνενοχή 
της Ελληνικής Λύσης, 
- στο αναπτυξιακό μοντέλο που επιλέγει η ΔΕΞΙΑ για τη χώρα.

Το προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2020, κατατέθηκε σε 
οικονομικά δεδομένα πολύ διαφορετικά από εκείνα της οικονο-
μικής – δημοσιονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης του 2015. 

Τώρα υπάρχουν : αποθεματικό 37 δις 
ευρώ, βιωσιμότητα στην εξυπηρέτη-
ση του χρέους, πτώση της ανεργίας 
κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αύξη-
ση των καταθέσεων και της τραπεζι-
κής ρευστότητας, προωθητική απόδο-
ση των ελληνικών ομόλογων, αυξη-
τικοί ρυθμοί ανάπτυξης – εξαγωγών 
– ελληνικών και ξένων επενδύσεων 
– κατανάλωσης… 

Τώρα κρίνονται : 
-  οι επιλογές για την αξιοποίηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
χώρας και του ανθρώπινου δυνα-
μικού της,

-  τα ταξικά κριτήρια για τους φόρους – τις ελαφρύνσεις - τα έσο-
δα και τις δαπάνες,

- τα συμφέροντα που υπηρετούνται,
-  η ποιότητα – η βιωσιμότητα – η δικαιοσύνη της ανάπτυξης που 
προωθείται. 

Στο σχέδιο της ΝΔ « ανάπτυξη για όλους» δεν υπάρχει. Υπάρ-
χουν όλες εκείνες οι χαριστικές ρυθμίσεις, τα προνόμια, που 
αφορούν τους ισχυρούς του πλούτου – τα φιλικά επιχειρηματι-
κά συμφέροντα - τους διαπλεκόμενους «επενδυτές» της κρατικο-
δίαιτης επιχειρηματικότητας και απουσιάζουν εκείνα που αφο-
ρούν τους φτωχούς – τους μη προνομιούχους – τη μεσαία τάξη 
– τα κοινωνικά δικαιώματα. 

Υπάρχουν : 
-  Η κατάργηση των ονομαστικών μετοχών για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ
-  Η επιδότηση των πρακτορείων διανομής Τύπου, της παραγω-
γής προγραμμάτων για τη συνδρομητική τηλεόραση, των εξο-
ρύξεων χρυσού, της ταχυμεταφοράς, των ντελίβερι φαγητού 

-  Η ρύθμιση για τους καναλάρχες να μην καταθέτουν δήλωση 
πόθεν έσχες 

-  Η αναίρεση της υποχρέωσης των καναλιών να εκπέμπουν σε 
υψηλή ανάλυση

-  Η υποχρέωση αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο 30% 
-  Η απελευθέρωση της εγκατάστασης βιομηχανιών χωρίς συγκε-
κριμένους περιβαλλοντικούς περιορισμούς 

-  Η ανάθεση του ελέγχου των επενδύσεων σε ιδιωτικές επιχειρή-
σεις που θα πληρώνονται από αυτούς που θα ελέγχουν 

-  Η μείωση του ΕΝΦΙΑ και στους κάτοχους μεγάλης ακίνητης 
περιουσίας 

- Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών 
- Η περιστολή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 
-  Η μείωση των φόρων με τρόπο που ωφελεί κυρίως τις πολύ 
μεγάλες επιχειρήσεις 

-  Η υπονόμευση της ελευθερίας των συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων, της διαιτησίας, των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, της 
επιθεώρησης εργασίας και η δημιουργία των Ειδικών Οικονο-
μικών Ζωνών με μείωση μισθών 

-  Η ιδεοληψία ότι η ανάπτυξη ταυτίζεται με τη μείωση των φόρων 
-  Αυξήσεις 353 ευρώ για το πλουσιότερο 10% και μόλις 72 ευρώ 
για το φτωχότερο 10%

Δεν περιλαμβάνει : 
-  τεκμηρίωση για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού 1,9 
δις ευρώ 

- κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους των πολύ μικρών 
Νησιών 
- κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000 
- μείωση κατά 50% της προπληρωμής φόρου
- Αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων στο 150% 
- Μείωση φόρου των συνεταιρισμένων αγροτών 
- διεκδίκηση μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων 
- πληρωμή των αναδρομικών στους συνταξιούχους 
-  στήριξη του ΕΣΥ – της δημόσιας παιδείας – της κοινωνικής 
ασφάλισης 

Οι επιλογές της ΝΔ θα αποκαλύπτονται για τη ταξική μερο-
ληψία τους υπέρ των πλουσίων, καθώς θα υλοποιείται ο σχεδι-
ασμός της. Μέχρι τότε, χρειάζεται η διαρκής αντιπαράθεσή τους 
με τις προγραμματικές επιλογές της σύγχρονης Αριστεράς – της 
Προοδευτικής Παράταξης… 

* Ο Σάκης Παπαδόπουλος είναι  
βουλευτής Τρικάλων ΣΥΡΙΖΑ

Του ΣΑΚΗ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*

Εσπασε το παγκόσμιο καρτέλ χρυσού μετά από 100 χρόνια
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