Γεννηματά: Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της παράταξης την επόμενη μέρα
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Να τελειώνουμε με την Κυβέρνηση της εξαπάτησης, με το λαϊκισμό, τη διγλωσσία, την
ανικανότητα, το διχασμό. Να αποτρέψουμε τη συντηρητική οπισθοδρόμηση. Με τη μαζική
παρουσία τους την Κυριακή στις κάλπες οι πολίτες θα στείλουν μήνυμα ελπίδας και
αυτοπεποίθησης τονίζει η Φώφη Γεννηματά αναφερόμενη στις εκλογές αρχηγού για το νέο
φορέα της Κεντροαριστεράς.
Κερδίζουμε το στοίχημα για την αναγέννηση της
παράταξης. Σε όλη την Ελλάδα ένα δυναμικό λαϊκό κίνημα στηρίζει την προσπάθεια,
αναφέρει σε συνέντευξή της στα ΝΕΑ.
Στον νέο
πολιτικό φορέα χωρούν όλοι οι προοδευτικοί πολίτες. Και αυτοί που συμμετέχουν σήμερα
στις διαδικασίες και εκείνοι που θα πεισθούν μέσα από το λόγο και το πρόγραμμά μας.
Ανοίγει σίγουρα ο δρόμος για να ξαναφέρουμε κοντά μας όσους απογοητεύτηκαν,
στράφηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα αντιλαμβάνονται το μέγεθος της πολιτικής απάτης που
παίχτηκε εις βάρος τους και εις βάρος της χώρας. Δεν έχουν θέση όσοι πλήγωσαν ηθικά
την παράταξη και εκείνοι που έσπευσαν να πιάσουν στασίδι εξουσίας στους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Από την επόμενη μέρα ξεκινά η Νέα αλλαγή, τονίζει. Αλλάζουμε εμείς, αλλάζουμε πρώτα
την παράταξη για να αλλάξουμε τη χώρα. Τα επόμενα βήματα είναι ήδη γνωστά. Συνέδριο
και εκλογή οργάνων για την πλήρη οργανωτική συγκρότηση του φορέα. Δεσμεύομαι για μια
παράταξη ανοιχτή στην κοινωνία, χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος.
Χωρίς μηχανισμούς, φέουδα και τιμάρια. Όπου ενεργό ρόλο και λόγο έχουν τα μέλη.
Τολμάμε για μια παράταξη πραγματικά ανανεωμένη, αξιόμαχη, με πρωταγωνιστικό ρόλο
για την ανασυγκρότηση της χώρας.
«Έχουμε χαράξει την πορεία μας. Δεν είμαστε συμπλήρωμα κανενός. Έχουμε καταθέσει
πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης με το σχέδιο Ελλάδα. Επιμένουμε στην ανάγκη
εθνικής γραμμής. Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα καθοριστεί με την ψήφο του Ελληνικού
λαού. Μην προεξοφλούν το αποτέλεσμα θα εκπλαγούν. Στις επόμενες εκλογές θα
αναμετρηθούμε στα ίσα. Με τη νέα ετυμηγορία του λαού, όλοι θα κληθούν να αναλάβουν τις
ευθύνες τους απέναντι στον τόπο. Κανένας δεν θα κρυφτεί πίσω από μας. Αρκετά.
Περιμένω από τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα απαντήσεις. Είναι διατεθειμένοι να
συμβάλλουν στην πολιτική σταθερότητα, στη βάση μιας προοδευτικής ατζέντας;»
υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η κα Γεννηματά.
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