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Προτάσεις για την αντι-
µετώπιση της ανεργίας, 
που αποτελεί κεντρικό 

ζήτηµα για το ΚΚΕ, κατέθεσε 
σε συνέντευξη Τύπου που πα-
ραχώρησε την Τετάρτη η γγ 
του κόµµατος Αλέκα Παπαρή-
γα. Μεταξύ άλλων, η κα Παπα-
ρήγα υπογράµµισε ότι για να 
αντιµετωπιστεί η ανεργία και 
να υπάρξει πρόοδος πρέπει 
να µειωθεί ο χρόνος εργασί-
ας και να µειωθούν τα όρια 
συνταξιοδότησης των εργαζο-
µένων. Παράλληλα, τόνισε ότι 
θα πρέπει να δηµιουργηθούν 
θέσεις εργασίας σε έργα που 
θα ωφελήσουν τόσο τη χώρα, 
όσο και το λαό, φέρνοντας ως 
παράδειγµα την κατασκευή 
εργατικών κατοικιών και αντι-
πληµµυρικών έργων.

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η 
κα Παπαρήγα είπε ότι η υπό-
σχεσή του για νέες θέσεις ερ-
γασίας αποτελεί «προκλητική 
κοροϊδία απέναντι σε ένα εκα-
τοµµύριο ανέργους» και τόνισε 
ότι, ακόµη κι αν γίνουν κά-
ποιες προσλήψεις ή έργα που 
έχουν εξαγγελθεί, η ανεργία 
θα µεγαλώσει και το πρόβληµα 
αυτό δεν είναι µόνον ελληνι-
κό, αλλά συστηµικό και παρα-

τηρείται σε όλη την Ευρώπη.
Απαντώντας σε σχετική ερώ-

τηση, είπε ότι η εµφάνιση τό-
σων πολλών κοµµάτων που 
θα πάρουν µέρος στις εκλογές 
αποσκοπεί στο να ανανεώσουν 
το σύστηµα που έχει σαπίσει 
και παράλληλα να ανασχεθεί 
το λαϊκό κίνηµα. Προέβλεψε 
µάλιστα ότι στο πλαίσιο αυτό, 
θα υπάρξουν µετακινήσεις 
βουλευτών µετά τις εκλογές.

Αναφερόµενη στις δηλώσεις 
του Φρανσουά Ολάντ για επα-
ναδιαπραγµάτευση του ∆ηµο-
σιονοµικού Συµφώνου, η κα 
Παπαρήγα είπε ότι αυτό που 
θέλει ο Γάλλος υποψήφιος εί-
ναι να επαναδιαπραγµατευθεί 
για καλύτερες θέσεις για τους 

γαλλικούς επιχειρηµατικούς 
οµίλους.

Για µια ακόµη φορά, η κα 
Παπαρήγα απέρριψε πρόταση 
του Αλέξη Τσίπρα για µετε-
κλογική συνεργασία λέγοντας 
ότι κανείς δεν µπορεί να αντι-
µετωπίσει σοβαρά µια τέτοια 
πρόταση.

«Είναι δυνατόν να υπάρξει 
συνεργασία δύο κοµµάτων 
µε θέσεις που δεν εφάπτονται 
πουθενά και µε στρατηγική 
που δεν έχει καµία επαφή η 
µία µε την άλλη;» διερωτήθη-
κε η γραµµατέας του ΚΚΕ και 
κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι 
«παίζει µε τον πόνο του λαού» 
και µε την κίνηση αυτή, απλώς 
«τρυγάει ψήφους».

Σφοδρή επίθεση κατά των 
προέδρων του ΠΑΣΟΚ 
και της Ν∆ Ευάγγελου 

Βενιζέλου και Αντώνη Σαµαρά, 
τους οποίους αποκάλεσε «εµπό-
ρους ελπίδας του δικοµµατι-
σµού», εξαπέλυσε ο πρόεδρος 
της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης 
Τσίπρας µιλώντας στα Άνω 
Λιόσια. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι 
επανεµφανίζονται, αυτές τις 
ηµέρες οι συνήθεις ύποπτοι 
κάθε προεκλογικής περιόδου, 
«οι έµποροι ελπίδων του δι-
κοµµατισµού», οι οποίοι «ακό-
µη και τώρα τολµούν να υπό-
σχονται». «Ρήµαξαν την Ελλάδα 
και µας υπόσχονται την ανασυ-
γκρότησή της», πρόσθεσε ο κ. 
Τσίπρας. Αναφερόµενος στον 
κ. Βενιζέλο είπε ότι «ο φυσι-
κός αυτουργός του δεύτερου 
µνηµονίου και της δανειακής 
σύµβασης - ο κ. Βενιζέλος - 
υπόσχεται να ανατρέψει την 
πολιτική του. Υπόσχεται ότι θα 
επαναδιαπραγµατευτεί µε την 
τρόικα τη νωπή υπογραφή του. 
Ο υπουργός Οικονοµικών, που 
υπέγραψε το αγγλικό δίκαιο 
στα νέα οµόλογα του ελληνικού 
∆ηµοσίου, που υπέγραψε τον 

ειδικό δεσµευµένο λογαριασµό 
για την απόλυτη προτεραιότητα 
στην αποπληρωµή του εξωτερι-
κού χρέους της χώρας και την 
οδήγησε στη µεγαλύτερη ύφεση 
της ιστορίας της».

Για τον κ. Σαµαρά ο κ. Τσί-
πρας είπε είναι γνωστός σε 
όλους εκείνους που επί ενάµι-
ση χρόνο «τόκιζε και κερδοσκο-
πούσε µε την απελπισία του ελ-
ληνικού λαού» και ζήτησε από 
τον πρόεδρο της Ν∆ να αφήσει 
«τους εξυπνακισµούς» σηµειώ-
νοντας ότι είναι ώρα να αποδο-
θούν ευθύνες σε όλους.

Το ΠΑΣΟΚ και η Ν∆ δεν 
µπορούν να µετατρέψουν την 
αποτυχία της πολιτικής τους σε 
εκβιασµό για τον ελληνικό λαό, 
είπε ο κ. Τσίπρας και ζήτησε 

από τον ελληνικό λαό να στεί-
λει και τα δύο κόµµατα «στην 
λήθη και την ανυποληψία της 
ιστορίας».

Επαναφέροντας την πρότασή 
του για συνεργασία των αρι-
στερών δυνάµεων ο επικεφα-
λής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ποτέ 
άλλοτε δεν ήταν τόσο έντονη 
η προσδοκία του κόσµου από 
την Αριστερά και πρόσθεσε 
ότι είναι κρίµα, την στιγµή που 
πραγµατικά η κοινωνία στρέ-
φεται προς την Αριστερά, η 
δική µας απάντηση να είναι η 
πολυδιάσπαση, τα προσχήµατα 
και η ιδιοτέλεια. Ένα παράλογο 
και προσχηµατικό κήρυγµα του 
αποµονωτισµού από το ΚΚΕ, 
είπε ο κ. Τσίπρας.

Τώρα είναι η ώρα της ανα-
τροπής - τώρα όχι αργότερα, 
γιατί στις 7 Μαΐου θα είναι 
αργά, πολύ αργά για το λαό, τό-
νισε ο κ. Τσίπρας και κατέληξε: 
«Η Ιστορία δεν περιµένει. Τώρα 
χτυπά την πόρτα της Ελλάδας. 
Τώρα οι λαοί της Ευρώπης 
προσδοκούν από µας. Τώρα 
είναι η ώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα 
είναι η ώρα του νέου συνασπι-
σµού εξουσίας της Αριστεράς».

Μείωση χρόνου εργασίας 
και ορίων συνταξιοδότησης 
προτείνει η Αλέκα Παπαρήγα

«Έµποροι ελπίδας του δικοµµατισµού» 
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ΣΦΟ∆ΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΑ

Η γγ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.   


