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Η Νίκη Φούντα στην «Σ»
Τ ο «Ποτ άμι» ξέρει καλά τ ον Νομό

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Η επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Ποταμιού στην Αιτωλ/νία κα. Νίκη Φούντα παραχώρησε
συνέντευξ η στην «Σ», μέσα από την οποία παρουσιάζει τις θέσεις της σε γενικά, αλλά και σε πιο
συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα που αφορούν όλους τους ψηφοφόρους, αλλά και τους
Αιτωλ/νάνες. Μέσα από την συνεχή παρουσία της στα πολιτικά δρώμενα του νομού και τις
απαντήσεις της ζητά την ψήφο, ώστε να μπορέσει εκ νέου, από την πλευρά του Ποταμιού αυτή
την φορά, να δώσει νέα «δείγματα γραφής» στο νομό, να επιδιώξ ει να οικοδομήσει νέες
προσπάθειες ανάπτυξ ης για την περιοχή και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του νομού στην
κεντρική πολιτική σκηνή.

1) Είναι γνωστ ή η π λούσια δράση σας στ α κοινωνικά ζητ ήματ α και η φιλολαϊκή θέση
σας σε π ολλά άλλα. Πάρα τ αύτ α, τ ο κόμμα π ου συνεργάζεστ ε τ ώρα και στ ο
π αρελθόν, έχει εμπ λακεί σε σενάρια συνεργασίας με τ η ΝΔ και τ ο ΠΑΣΟΚ π ου
απ οτ ελούν τ ουλάχιστ ον για τ ην π λειοψηφία τ ου εκλογικού σχήματ ος βασικούς
υπ εύθυνους για τ ην ανάπ τ υξη τ ης οικονομικής κρίσης τ ης χώρας. Λαμβάνοντ ας υπ ’
όψιν αυτ ά, π είτ ε μας, π ως μπ ορεί ο Αιτ ωλ/νάνας ψηφοφόρος να συγκεράσει τ ις δύο
π ροαναφερόμενες αντ ιτ ιθέμενες τ άσεις και έτ σι να π ροχωρήσει στ η στ ήριξη τ ου
ΠΟΤ ΑΜΙΟΥ και τ ου π ροσώπ ου σας;

Σας ευχαριστώ για την αρχική διαπίστωση που ελπίζω να με συνοδεύει λόγω του
προηγούμενου κοινοβουλευτικού μου έργου. Να είναι σίγουροι οι Αιτωλοακαρνάνες πως
ενισχυμένη με την όποια συσσωρευμένη εμπειρία πια αλλά και την γνώση του Νομού και των
προβλημάτων του, με τις ίδιες αρχές θα πορευτώ αν με τιμήσουν με την ψήφο τους, την ψήφο
στο Ποτάμι. Η ερώτηση όμως, όπως είναι διατυπωμένη, παρουσιάζει ένα πρόσωπο του
Ποταμιού που δεν υφίσταται. Το Ποτάμι ήρθε στην πολιτική ζωή του Τόπου ακριβώς για να
πολεμήσει το παλιό, την οικογενειοκρατία στην πολιτική ζωή και τους άεργους πολιτικούς.
Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές του στοχεύσεις αλλά και οι αρχές που ακολούθησαν το
«αντάμωμα» τόσων αξ ιόλογων ανθρώπων, ανθρώπων της πραγματικής εργασίας και της
δημιουργίας, στον νέο αυτό πολιτικό φορέα.
Στον αντίποδα, βασικοί εκφραστές του παλιού είναι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Συνεργασία ως τώρα
δεν έχει υπάρξ ει και θα υπάρξ ει μόνο μετεκλογικά σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των
εκλογών το επιβάλουν, για να μην οδηγηθούμε σε περαιτέρω περιπέτειες. Αυτή την στιγμή στον
Τόπο γίνονται εκλογές τις οποίες η κοινωνία και η οικονομία δεν χρειάζονται. Το Ποτάμι,
βάζοντας τις θέσεις του μπροστά, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες συνεργασίες ώστε να
σχηματιστεί μια ισχυρή κυβέρνηση για την χώρα. Ο κόσμος θα επιλέξ ει με ποιον επικεφαλής,
ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Το Ποτάμι θα αποτελέσει τον καταλύτη σταθερότητας για να
βγούμε από την κρίση. Εγώ θα ήθελα πρώτο Κόμμα να είναι το Ποτάμι και να μιλάμε από άλλη
βάση, αλλά ως τότε, το λέμε ξ εκάθαρα πως θα συνεργαστούμε, βάσει προγραμματικής
αυστηρής συμφωνίας, με όποιον χρειαστεί ώστε να «πάμε μπροστά» επιτέλους, να
αναπνεύσουμε και να βάλουμε και μεις τις δυνάμεις μας στην επίλυση των προβλημάτων.
Και μιας και η ερώτηση είχε και προσωπικό τόνο, να σας επισημάνω πως από τον προηγούμενο
Νοέμβριο, όταν η χώρα βρισκόταν σε αδιέξ οδο, εγώ προσωπικά και άλλοι επτά βουλευτές, στην
λεγόμενη «πρωτοβουλία των οχτώ», είχαμε ζητήσει σθεναρά κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης,
αποτελούμενη από όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξ ου, ή έστω τα περισσότερα .
Συνεχίζω να πιστεύω ακράδαντα πως η μόνη λύση είναι αυτή: μια ισχυρή κυβέρνηση που θα
εκπροσωπεί πραγματικά την πλειοψηφία του λαού, η οποία θα πορεύεται χωρίς ψέματα και
λαϊκισμούς, με μεταρρυθμίσεις αλλά και ισοδύναμα απέναντι στα πολλά άδικα μέτρα και του
τελευταίου Μνημονίου. Του χειρότερου κατά την γνώμη μου. Αυτού που έφερε η αποτυχημένη
διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Άρα η προσωπική μου θέση και πριν την ένταξ ή
μου στο Ποτάμι, ήταν αυτή των συνεργασιών με γνώμονα μόνο το δημόσιο συμφέρον, τους
πολίτες, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Αρκετά με όλα τα υπόλοιπα!
2) Στ ην π αρθενική τ ου εμφάνιση στ η π ολιτ ική σκηνή τ ο ΠΟΤ ΑΜΙ κατ άφερε να
εισέλθει στ η Βουλή με αξιοζήλευτ α π οσοστ ά ανά τ ην επ ικράτ εια. Στ ην Αιτ ωλ/νία
όμως δεν απ έδωσε τ ο ίδιο. Που π ιστ εύετ αι ότ ι οφείλετ αι η αδυναμία απ όσπ ασης
έδρας στ ο νομό; Μήπ ως δεν έγιναν οι θέσεις τ ου κόμματ ος γνωστ ές για φλέγοντ α
ζητ ήματ α, όπ ως η εκτ ροπ ή τ ου Αχελώου, η ανεργία και τ ο ζήτ ημα τ ου Καλλικράτ η;
Και αν, ναι, τ ι π ιστ εύετ αι ότ ι θα αλλάξει στ ις επ ερχόμενες εκλογές στ ο νομό; Τ ο
ΠΟΤ ΑΜΙ έμαθε καλύτ ερα τ ο νομό και τ ην π εριφέρεια;

Το Ποτάμι είναι μια μεταρρυθμιστική δύναμη που η ζωή του μετράει κάποιους μήνες. Τα
ποσοστά του Ποταμιού στις προηγούμενες εκλογές ήταν πράγματι αξ ιοζήλευτα, αλλά κυρίως
στις αστικές περιοχές και όχι τόσο στην Περιφέρεια. Στην Αιτωλοακαρνανία, πέραν του
αιφνιδιαστικού του χρόνου των εκλογών, του ικανότατου αλλά εντελώς νέου έμψυχου
δυναμικού των υποψηφίων και της δικής μου ένταξ ης στην ομάδα πολύ αργά, το κύριο
πρόβλημα είναι ένα: η λεγόμενη παραδοσιακή/συναισθηματική ψήφος. Η συναισθηματική ψήφος
κατά την γνώμη δεν θα έπρεπε να αποτελεί εναλλακτική λύση για τους ψηφοφόρους και ειδικά
σε καιρούς κρίσης. Ειδικά στην Αιτωλοακαρνανία. Ειδικά μετά από τόση αποτυχία στο να πάει
μπροστά ο τόπος μας. Ειδικά έχοντας τα τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα χωρίς να δούμε
προκοπή. Ειδικά έχοντας εκλέξ ει ακόμη και Υπουργούς που το «έργο» τους μεταφραζόταν
αποκλειστικά σε ρουσφέτια. Όταν υπήρχαν πραγματικά χρήματα για ανάπτυξ η, οι βουλευτές
των τότε μεγάλων κομμάτων τι πρόσφεραν; Γιατί δεν έχουμε έναν δρόμο; Γιατί δεν έχουμε ένα
λιμάνι που να αποφέρει κοινωνικά, οικονομικά και τουριστικά, ενώ Αστακός και Μεσολόγγι
έχουν τόσες προοπτικές ανάπτυξ ης; Γιατί δεν έχουμε Τουρισμό; Γιατί έχουμε την μεγαλύτερη
ανεργία στην Ελλάδα ως Περιφέρεια; Γιατί στον νομό των ποταμιών στην Μακρυνεία π.χ. δεν
έχουν να ποτίσουν και στο Ξηρόμερο πολλές φορές δεν έχουν να πιουν νερό; Τόσα «γιατί» σε
έναν τόσο προικισμένο Νομό. Καλούμε τον κόσμο να δώσει την ευκαιρία στο Ποτάμι, σε ένα νέο
Κόμμα , να μπορέσει να αποτελέσει ρυθμιστικό παράγοντα και πρωταγωνιστή των εξ ελίξ εων για
την Αιτωλοακαρνανία. Με δουλειά και σοβαρότητα. Χωρίς παχυλά λόγια. Αυτό μπορεί να γίνει
όταν σταματήσει να υπάρχει η παραδοσιακή ψήφος, όταν κινηθούμε προς την ψήφο ουσίας.
Ψήφος κοινής λογικής και ψήφος στο πραγματικά νέο, είναι ψήφος στο Ποτάμι. Πρέπει επίσης
να ξ έρουμε πως ειδικά σε αυτές τις εκλογές που διεξ άγονται με λίστα, ψηφίζοντας μια
παράταξ η, στέλνουμε και τον/τους αντίστοιχους εκπροσώπους στην Βουλή. Και αυτό θα
έπρεπε να είναι μεγάλη απόφαση, απόφαση εκπροσώπησης για τον Νομό.
Όσο για τις θέσεις μας τώρα και την γνωστοποίησή τους: αυτή την φορά, στην παρουσίαση του
ψηφοδελτίου μας, θα παρουσιαστούν και οι θέσεις μας για την Αιτωλοακαρνανία. Το Ποτάμι
ξ έρει καλά τον Νομό και θέλει να ασχοληθεί με τα επιμέρους και εξ ίσου σημαντικά τοπικά
προβλήματα. Καλούμε τους πολίτες να τα διαβάσουν και να ενημερωθούν. Θα ήθελα να
πιστεύω πως ο κόσμος διαβάζει πια τις θέσεις των κομμάτων. Είναι σίγουρο πάντως πως
ενημερώνεται πολύ περισσότερο και αυτό έχει να δώσει πολλά στην κοινωνία. Αυτό αποτελεί
κατάκτηση για την δημοκρατία.
3) Ο νομός Αιτ ωλ/νίας διαθέτ ει μεγάλη φυσική ομορφιά, αλλά και κατ ά γενική
ομολογία είναι αναξιοπ οίητ ος, ενώ έχει υψηλή ανεργία και σπ ρώχνει τ ον π ληθυσμό
τ ου π ρος τ α μεγάλα αστ ικά κέντ ρα. Πόσο καλά γνωρίζει τ ο ΠΟΤ ΑΜΙ τ ην Αιτ ωλ/νία;
Ποιες διεξόδους έχετ ε βρει για τ ο νομό μας, έτ σι ώστ ε να κάνετ ε ότ ι δεν κατ άφεραν
οι π ροηγούμενοι; Υπ άρχει σχέδιο τ ουριστ ικής ανάπ τ υξης και αξιοπ οίησης βάση τ ου
οπ οίου θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας; Μπ ορείτ ε να αναφέρετ αι
συγκεκριμένες ιδέες για τ ην ύπ αρξη ή ανάπ τ υξη νέων δραστ ηριοτ ήτ ων στ ο νομό π ου
θα τ ον κάνουν γνωστ ότ ερο και θα μειώσουν κάπ ως τ η ανεργία, π ροσκαλώντ ας
επ ιχειρηματ ικά κεφάλαια π ρος επ ένδυση;

Το Ποτάμι, όπως προανέφερα, θα παρουσιάσει άμεσα το Πρόγραμμά του για την
Αιτωλοακαρνανία, τις προτεραιότητες που έχει θέσει. Η Αιτωλοακαρνανία διαθέτει πόρους,
φυσικό πλούτο, συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο νομός δεν είναι απλά αναξ ιοποίητος, είναι
παρατημένος. Εγώ προσωπικά βίωσα μεγάλη αδιαφορία για τα επιμέρους ζητήματα του νομού
από τους βουλευτές κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική μου θητεία. Αδιαφορία και βαθιά
άρνηση συνεργασίας για την διακομματική προώθηση σημαντικών θεμάτων, ακόμη και για όσα
όλοι συμφωνούσαμε πως είναι μείζονα και δεν έχουν καν ιδεολογικό υπόβαθρο (πχ. οι
αυτοκινητόδρομοι).
Περιληπτικά, και ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμά
μας κι από εδώ, η λύση-διέξ οδος για την Αιτωλοακαρνανία είναι η παραγωγή, γεωργική και
κτηνοτροφική, η ολοκλήρωση των έργων υποδομών και ο τουρισμός. Αυτά όλα «κουμπωμένα»
σε ένα ολοκληρωμένα σχέδιο δράσης για τον νομό που θα έχει αναφορά στο χωροταξ ικό
σχεδιασμό και τις αναπτυξ ιακές κατευθύνσεις που οφείλουμε να τις κάνουμε εθνικές.
Θέσεις εργασίας από την παραγωγή και την μεταποίηση, βασισμένες σε καινοτόμες δράσεις και
αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, από την κατασκευή των αυτοκινητόδρομων και την
σύνδεση με βασικές υποδομές του τόπου μας (αεροδρόμιο Ακτίου, λιμάνι Αστακού και
Μεσολογγίου) και τουριστική ανάπτυξ η σε όλες τις παραλιακές αλλά και τις παραλίμνιες
περιοχές (Αγροτοτουρισμός σε Τριχωνίδα και Αμβρακικό Κόλπο), είναι μερικές από τις
«σίγουρες» λύσεις που μπορούν να κάνουν τον τόπο μας να προχωρήσει και την ανεργία να
υποχωρήσει αισθητά.

4 ) Ένας θεσμός π ου χτ υπ ήθηκε π ολύ είναι αυτ ός τ ης Τ οπ ικής Αυτ οδιοίκησης.
Συγκεκριμένα, η π ροηγούμενη κυβέρνηση ανέλαβε π ρωτ οβουλίες με τ ις οπ οίες
επ ιζητ ούσε να καλύψει διάφορες π άγιες ανάγκες στ ηριζόμενη στ η ρευστ ότ ητ α τ ων
δήμων- κοινοτ ήτ ων (δέσμευση χρημάτ ων δήμων και π εριφερειών). Τ ο ΠΟΤ ΑΜΙ
κατ αδίκασε τ ις ενέργειες αυτ ές εξ αρχής. Θα θέλαμε όμως να μας π είτ ε με βάση τ η
διευρυνόμενη ανθρωπ ιστ ική κρίση π οιος θα αναλάβει τ ο βάρος για τ η διαχείρισή
τ ης; Θα π ρέπ ει να επ ιστ ρέψουμε σε μια κεντ ρική διοίκηση κράτ ους (λ.χ.
π ρωτ εύουσα) ή θα π ρέπ ει να ενισχυθεί η δύναμη τ ης Τ οπ ικής Αυτ οδιοίκησης και να
έχει μεγαλύτ ερες π ρωτ οβουλίες;
Είναι ξ εκάθαρο για μας πως θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –και
αυτή είναι μια τεράστια διαφορά μας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να ενισχυθεί η Περιφερειακή Ανάπτυξ η,
για να είναι οι πολίτες κοντά στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Για να είναι η δημοκρατία
περισσότερο ενεργή. Η χρήση των αποθεματικών των Δήμων υπήρξ ε μια κατάφορα
αντισυνταγματική πράξ η, μιας και τα συγκεκριμένα χρήματα δεν είναι κρατικά. Με αυτό τον
τρόπο επίσης «τιμωρούνταν» οι νοικοκυρεμένοι Δήμοι, αυτοί που έκαναν σωστά τα κουμάντα

τους για τις κοινωνίες τους.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να παίξ ει καταλυτικό ρόλο στην πραγματικότητα των πολιτών
και την λύση των προβλημάτων τους. Αν υπάρξ ει εξ ορθολογισμός των εξ όδων και του
προσωπικού του κάθε δήμου, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, χωρίς τις παλιές
παθογένειες και με τμήματα υπηρεσιών που θα παράγουν έργο που θα διευκολύνει, που θα
υπηρετεί τον πολίτη, κανείς δεν θα κληθεί να αναλάβει το βάρος της διαχείρισης. Η διοικητική
μεταρρύθμιση του κράτους πρέπει να ξ εκινήσει από αυτούς τους μικρούς πυρήνες της
δημόσιας ζωής και να προχωρήσει και στις υπόλοιπες μεγαλύτερες δομές. Οι Δήμοι οφείλουν
να δείξ ουν παράδειγμα ορθής διαχείρισης στην μικροκλίμακά τους. Μακριά από τα λάθη του
παρελθόντος. Ενισχυόμενοι στην ουσία τους και στις αρμοδιότητές τους.

5) Πώς κρίνετ ε τ ην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝ.ΕΛ και π οιος ο ρόλος τ ου Ποτ αμιού τ ην
επ όμενη μέρα τ ων εκλογών;
Η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν μια κυβέρνηση ανέτοιμη, κακή και κυρίως ανεύθυνη μπροστά
στα πολύ δύσκολα. Δυστυχώς η πολυπόθητη –για όσους θέλουμε να γυρίσει η χώρα σελίδα σε
επίπεδο και προσώπων- αλλαγή δεν ακολουθήθηκε από σοβαρότητα και συναίσθηση της
ευθύνης. Δεν ακολουθήθηκε από συντονισμένη δουλειά.
Το Ποτάμι, ως ο μόνος συνεπής πόλος του ευρωπαϊκού μετώπου, πόλος που δεν λαΐκισε και
δεν χάιδεψε αυτιά –πολλές φορές με κόστος-, που δεν κατέφυγε σε ψέματα, είναι η απάντηση
στην κρίση. Η επόμενη μέρα οφείλει να μας βρει δυνατούς, να συνεργαζόμαστε σε μια
κυβέρνηση που θα εξ ασφαλίσει την σταθερότητα στην χώρα και θα μας δώσει σταδιακά
ψήγματα αισιοδοξ ίας για την κοινωνία και την οικονομία. Στον ιδιωτικό τομέα και την
επιχειρηματικότητα. Στις μεταρρυθμίσεις και την αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα. Στην
καταπολέμηση της ανεργίας. Στην κοινωνική δικαιοσύνη. Στην πραγματική αλλαγή.
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ΣΧΕΤ ΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

LIST EN LIVE ONLINE RADIO

ΠΡΟΣΦΑΤ ΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
10 ΣΕΠ 2015

Μυστήριο με την δολοφονία 6 8 χ ρονου στην Παλιοκαρυά Παραβόλας
10 ΣΕΠ 2015

Ο Χατζ ηδάκης στο Αγρίνιο
10 ΣΕΠ 2015

Η στιγμή της ελεγχ όμενης έκρηξ ης χ ειροβομβίδας στη Σ π ηλιά Φωκίδας (vide o)
10 ΣΕΠ 2015

Τ ο «Ποτάμι» ξ έρει καλά τον Νομό

MUSIQUEREVUE
MUS IQUEREVUE

MusiqueRevue: Amanda Palmer & The Grand Theft Orchestra – “Theatre Is Evil”
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