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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όλοι είμαςτε μονάδεσ – Μαζί γινόμαςτε Ποτάμι
Μετά από πολλι ςκζψθ και πάντα ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ ςυνζπειασ, αποφάςιςα να ςυνεχίςω τον
αγϊνα μου ςτον ςτίβο τθσ πολιτικισ, ξεκινϊντασ ζναν νζο κφκλο. Από άλλο μεν ςτρατόπεδο, αλλά με τθν
ίδια πίςτθ και ελπίδα ότι από αυτι τθ μάχθ κα μπορζςουμε να προςφζρουμε ςτον τόπο κάτι «φρζςκο» και
διαφορετικό, μια ςθμαντικι νότα ανανζωςθσ, προτάςςοντασ το καλό των πολιτϊν και τθσ χϊρασ.
Επζλεξα Το Ποτάμι για να απευκυνκϊ και πάλι ςε ςασ, ςτουσ πολίτεσ τθσ Αιτωλοακαρνανίασ, και να
επαναδιεκδικιςω τθ ςτιριξι ςασ γιατί πιςτεφω ακράδαντα πωσ μόνο οι κακαρζσ και ανόκευτεσ φωνζσ
μποροφν να είναι χριςιμεσ πλζον ςτο δρόμο για τθν εκνικι μασ αξιοπρζπεια, για τθν οικονομικι μασ
αυτονομία, για ζνα ελπιδοφόρο μζλλον.
Οι ακραίεσ φωνζσ και θ πόλωςθ είναι -και κα είναι- τα κυρίαρχα ςτοιχεία αυτισ τθσ εκλογικισ
αναμζτρθςθσ. Δεν κα μποροφςα να ςυνταχκϊ μαηί τουσ. Και δεν κα μποροφςα να μθν ςυνταχκϊ με τθν
διαφορετικι προοπτικι για τον τόπο μου, βάςει ςοβαρϊν προτάςεων. Είμαι ςίγουρθ πωσ μαηί με εμζνα
υπάρχουν χιλιάδεσ άλλοι πολίτεσ που για πολλά χρόνια αςφυκτιοφςαν και επιηθτοφςαν μία ψφχραιμθ και
λογικι φωνι για να εκπροςωπιςει τθ χϊρα, με ανκρϊπουσ που προζρχονται από τθν «πραγματικι» ηωι.
Στθν πολφ κρίςιμθ αυτι ςυγκυρία δεν ςυνταςςόμαςτε με τθν τρομολαγνεία , δεν μπαίνουμε ςε ψεφτικα
διλιμματα δικομματιςμοφ, οφτε φυςικά εφθςυχαηόμαςτε: ηθτάμε από τουσ πολίτεσ να μθν καμπϊνονται
από το «άςπρο-μαφρο», τον νζο δικομματιςμό και τισ άναρκρεσ προεκλογικζσ κραυγζσ πόλωςθσ. Τουσ
ηθτάμε να ακοφςουν και να ακολουκιςουν ζναν τρίτο δρόμο και να διαμορφϊςουμε μαηί τισ προχποκζςεισ
ϊςτε το Ποτάμι να είναι θ τρίτθ δφναμθ. Για να μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο ςτο αφριο των εκλογϊν.
Γιατί τα κρίςιμα δεν ζχουν παρζλκει. Βριςκόμαςτε ςε ζνα μεταίχμιο: είτε κα κάνουμε ζνα βιμα μπροςτά,
είτε κα ςυνεχίςουμε να γκρεμίηουμε όλα εκείνα που με κόπουσ κτίςαμε.
Η πρϊτθ μου κοινοβουλευτικι κθτεία ιταν ζνα ταξίδι που, με πολλι δουλειά και αγάπθ για τθν
Αιτωλοακαρνανία, απζφερε ςε δφςκολουσ καιροφσ. Υπιρξαν λάκθ και απογοθτεφςεισ, αλλά και ςθμαντικζσ
νίκεσ. Κρατάμε λοιπόν τα κετικά, τθν εμπειρία που μπορεί να προςκζςει πολλά και ανοίγουμε ορίηοντεσ για
μεγαλφτερεσ υπερβάςεισ και περιςςότερο όραμα. Ασ ςυνεχίςουμε τον αγϊνα. Ασ τα αλλάξουμε όλα, χωρίσ
να γκρεμίςουμε τθ χϊρα!
Αναζητείστε μας στο βανάκι του Ποταμιοφ!
Στισ 6 Ιανουαρίου, το βαν κα βρίςκεται ςτο Μεςολόγγι (από τισ 10:30) και κα ξεκινιςει ςτισ 11:30 με
προοριςμό το Αγρίνιο και ςτθ ςυνζχεια κα κατευκυνκεί ςτθν Αμφιλοχία.
Στισ 7 Ιανουαρίου ο πρώτοσ ςτακμόσ κα είναι ςτθν Πρζβεηα (ςτισ 10:30 το πρωί) και κα κινθκεί αργότερα
προσ Ναφπακτο και Γαλαξίδι

