«Κίνημα - Δημοκρατών Σοσιαλιστών» του Παπανδρέου

Eμβλημα του νέου κόμματος ένα ρόδο σε κόκκινο φόντο - Σήμερα η ιδρυτική εκδήλωση Την ιδρυτική διακήρυξη υπογράφουν 252 άτομα, μεταξύ των οποίων οι: Φίλιππος
Πετσάλνικος, Μιχάλης Καρχιμάκης, Νίκος Παπανδρέου, Κοππά Μαριλέναα

Ο Γιώργος Παπανδρέου κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου την ιδρυτική δήλωση
του νέου κόμματός του την ονομασία «Κίνημα - Δημοκρατών Σοσιαλιστών».
Έμβλημα του νέου κόμματος είναι ένα ρόδο σε κόκκινο φόντο.
Την ιδρυτική δήλωση υπογράφουν 252 άτομα μεταξύ των οποίων είναι οι Φίλιππος
Πετσάλνικος, Μιχάλης Καρχιμάκης, Νίκος Παπανδρέου, Κοππά Μαριλένα κλπ.
«Δεν ιδρύουμε ένα κόμμα, συμμετέχουμε στην αφετηρία ενός Κινήματος»
Με τις σαφείς σημειολογικές αναφορές στην 3η του Σεπτέμβρη, ο κ. Παπανδρέου καλεί
τους πολίτες σήμερα στο Μουσείο Μπενάκη, να παραστούν στην ιδρυτική εκδήλωση του
νέου κόμματός του.
Σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει ότι «ήρθε η ώρα για το επόμενο μεγάλο
βήμα των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου» και προσθέτει πως «ήρθε η ώρα να
οικοδομήσουμε, όλοι μαζί, το νέο πολιτικό σπίτι που θα στεγάσει τις προοδευτικές μας
αξίες».
Συμπληρώνει, δε, πως «από αύριο, συμμετέχουμε στην αφετηρία ενός Κινήματος, που
μπορεί και πρέπει να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στα μεγάλα διακυβεύματα που αφορούν
τη χώρα και τον Ελληνικό λαό».
Από τους νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πρώτοι στο «πάμε» -τη λέξη με την οποία κλείνει την
πρώτη του επιστολή ο Γιώργος Παπανδρέου- απάντησαν ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο οποίος
θα είναι και ο ένας εκ των εκπροσώπων του νέου κόμματος και αναμένεται να είναι
υποψήφιος στη Λάρισα, ο Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος κατά πληροφορίες θα πολιτευθεί
στην Αθήνα, και ο Συμεών Κεδίκογλου για την Εύβοια. Στο προσκλητήριο Παπανδρέου
απάντησε θετικά και ο Μιχάλης Καρχιμάκης ο οποίος με επιστολή του ανακοίνωσε την
απόφασή του να παραιτηθεί από το ΠΑΣΟΚ και να ακολουθήσει τον πρώην πρωθυπουργό
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και αναμένεται να είναι υποψήφιος στην Β΄ Αθήνας.
Ολόκληρη η ανακοίνωση Παπανδρέου:
Νέα χρονιά,
Νέο ξεκίνημα.
Ήρθε η ώρα για το επόμενο μεγάλο βήμα των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου.
Ήρθε η ώρα για να οικοδομήσουμε, όλοι μαζί, το νέο πολιτικό σπίτι που θα στεγάσει τις
προοδευτικές μας αξίες, τις αξίες που μας ένωσαν και μας ενώνουν.
Αφουγκραζόμενοι τη δική σας φωνή, την απαίτηση χιλιάδων πολιτών από όλη την Ελλάδα,
παίρνουμε την πρωτοβουλία και απευθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους
προοδευτικούς πολίτες σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
Αύριο, στις 5:30 μμ, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη - Πειραιώς 138, δεν ιδρύουμε
ένα ακόμη κόμμα.
Από αύριο, συμμετέχουμε στην αφετηρία ενός Κινήματος, που μπορεί και πρέπει να
ανταποκρίνεται ουσιαστικά στα μεγάλα διακυβεύματα που αφορούν τη χώρα και τον
Ελληνικό λαό.
Ενός Κινήματος που θέλουμε να διασφαλίσει την παρουσία των πραγματικών δυνάμεων
της προόδου στο επόμενο Κοινοβούλιο, των δυνάμεων που πιστεύουν και το έχουν
αποδείξει στην πράξη με πραγματικές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ότι η Ελλάδα δεν θα
υπερβεί οριστικά την κρίση, δεν θα ανακάμψει οριστικά, αν δεν αλλάξει οριστικά, αν δεν
αλλάξει συθέμελα, με βάση ένα "Ελληνικό Σχέδιο" και Θεσμούς που λειτουργούν - με τον
πολίτη συμμέτοχο.
Ενός Κινήματος που θα εργαστεί στην επόμενη Βουλή για να διασφαλιστούν όλες οι
αναγκαίες προϋποθέσεις για μια ασφαλή και οριστική έξοδο από την κρίση.
Ενός Κινήματος, που θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να γίνει πράξη η μετάβαση στη
Μεταπελατειακή Ελλάδα, με όραμα την οικοδόμηση μιάς Ελλάδας Δικαιοσύνης και
Δημιουργίας.
Ενός Κινήματος, η συγκρότηση του οποίου θα ολοκληρωθεί με ανοιχτό, συμμετοχικό
Συνέδριο - που θα προσδιοριστεί μετά τις εκλογές, όπου θα αποφασιστούν τα πάντα.
Κινηματικά, συμμετοχικά, με αρχές αυτοοργάνωσης, από τη βάση. Όπως αξίζει σε ένα
Κίνημα που ανταποκρίνεται στις αρχές της Δημοκρατίας, του Σοσιαλισμού και της
Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Ενός Κινήματος, που βάζει πρώτα την Ελλάδα και τους πολίτες της – όχι τα πάσης
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φύσεως πελατειακά ή άλλα συμφέροντα.
Με τις ευχές μου για καλή χρονιά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, απευθύνω
κάλεσμα συμμετοχής,
Από αύριο, 3 του Γενάρη,
Πάμε.

Πηγή: protothema.gr

3/3

