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“Εμείσ Μποροφμε” και ςτην Αιτωλοακαρνανία!
Στον Νομό των ποταμιϊν το Ποτάμι να γίνει “πρωταγωνιςτήσ”!

Το προεκλογικό "ταξίδι" του Ροταμιοφ ξεκίνθςε και επίςθμα με τθν ανακοίνωςθ των υποψθφίων
που κα ςυμμετάςχουν ςτισ εκλογζσ τθσ 20θσ Σεπτεμβίου. Ππωσ ιταν αναμενόμενο
περιλαμβάνονται δυναμικζσ παρουςίεσ ανκρϊπων που ζχουν αποδείξει με τθν πορεία τουσ ότι
πρϊτιςτο μζλθμά τουσ είναι θ «πολιτικι για τον πολίτθ, αλλά και τον Τόπο».
Η Νίκη Φοφντα θγείται τθσ λίςτασ και μαηί με τουσ άλλουσ υποψθφίουσ κα "οργϊςουν" το νομό
και κα ςυνομιλιςουν με τουσ πολίτεσ.
Η παρουςίαςθ του ψθφοδελτίου κα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παρουςία του βουλευτι Β’
Ακινασ Γρηγόρη Ψαριανοφ, ςε Αγρίνιο και Μεςολόγγι.
Το ψθφοδζλτιο του κινιματοσ “το Ροτάμι” είναι ο εκφραςτισ του πραγματικά νζου, είναι ο
εκφραςτισ των ανκρϊπων τθσ δθμιουργίασ και τθσ εργαςίασ, των πολλά υποςχόμενων νζων
ανκρϊπων που παλεφουν με τθν κρίςθ του ςιμερα, που ποτζ δεν “βολεφτθκαν” και ποτζ δεν
“βόλεψαν”, με υποψιφιουσ που ζχουν ταυτόχρονα πλζον και εμπειρία ςτα πολιτικά πράγματα και
ςτθν πολιτικι πραγματικότθτα. Στόχοσ όλων και πάλι, κα είναι το να αναδειχκοφν τα πραγματικά
προβλιματα, να ακουςτεί θ φωνι των κατοίκων, να δοκεί το μινυμα ότι μποροφμε να αλλάξουμε
το μζλλον μασ, να πάρουμε τθν κατάςταςθ ςτα χζρια μασ, ςτθν χϊρα αλλά και ςτον Νομό μασ!
Σασ καλοφμε να ςυμπορευκείτε μαηί μασ. Στον Νομό των ποταμιϊν το Ροτάμι να γίνει
“πρωταγωνιςτισ”! Να ενϊςουμε τθν ορμι μασ και να καταςτιςουμε το Ροτάμι ρυκμιςτι των
εξελίξεων. Να μθν επιτρζψουμε να ςυνεχιςτεί θ πολιτικι αβεβαιότθτα. Να μθν επιτρζψουμε άλλο
τον λαϊκιςμό και τα ψζματα. Η χϊρα χρειάηεται υπεφκυνεσ πολιτικζσ και ςυνεργαςίεσ που κα
γίνουν βάςει εκνικοφ ςχεδίου εξόδου από τθν κρίςθ.
Μποροφμε να κάνουμε πράξθ όςα υποςχόμαςτε. Μποροφμε να κοιτάξουμε το μζλλον μασ με
αιςιοδοξία! Γιατί ςτο Ροτάμι “Εμείσ Μποροφμε”, απζναντι ςε όςουσ παλαιότερα δεν μπόρεςαν!
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