ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παποςζίαζη ηος ψηθοδεληίος ηος Ποηαμιού ζηο Μεζολόγγι
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μεζνιόγγη ε παξνπζίαζε ηνπ ςεθνδειηίνπ ηνπ θηλήκαηνο "ην
Πνηάκη" παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ βνπιεπηή Β΄Αζήλαο Γπηγόπη Χαπιανού.
Τελ εθδήισζε άλνημε ε Νίκη Φούνηα παξνπζηάδνληαο ην ςεθνδέιηην θαη κηιώληαο γηα ηελ
αλάγθε ην Πνηάκη λα βγεη από ηελ αλακέηξεζε δπλαηό, σο αλαγθαίνο θξίθνο-κάδα γηα ηνλ
ζρεκαηηζκό ηεο θπβέξλεζεο Εζληθήο Σπλελλόεζεο πνπ έρεη αλάγθε ε ρώξα. Η θ. Φούνηα
κίιεζε γηα ηηο κεηεθινγηθέο ζπλεξγαζίεο αιιά θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο πνπ ζέηεη ην Πνηάκη γηα
ηελ Αηησιναθαξλαλία, παξνπζηάδνληαο ην ςεθνδέιηην.
Τν ιόγν πήξε ζηελ ζπλέρεηα ν Γπηγόπηρ Χαπιανόρ, ν νπνίνο έδσζε έκθαζε ζηνλ
επξσπατθό δξόκν πνπ νθείιεη λα αθνινπζήζεη ε ρώξα θαη ηελ απαξαίηεηε δπλακηθή πνπ
ζα πξνζδώζεη ε ελδπλάκσζε ηνπ Πνηακηνύ ζηελ πνξεία απηή. Μίιεζε γηα ηελ επόκελε
κέξα ησλ εθινγώλ θαη ηνλ ξόιν ηνπ Πνηακηνύ ζην λέν πνιηηηθό ζθεληθό θαη θάιεζε ηνπο
πνιίηεο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο λα ζηεξίμνπλ ην Πνηάκη.
Τνλ ιόγν έπεηηα πήξαλ νη ζπλππνςήθηνη ηνπ ςεθνδειηίνπ ηνπ Ννκνύ Φπιζηίνα
Φούνηζοςλα, Βίκς Αγγέλη, Τζίνα Αναζηαζοπούλος, Αλέξανδπορ Τζίππαρ, Πέηπορ
Φάκορ θαη Γιούλη Μενοςδάκος. Οη ηξεηο ηειεπηαίνη θαηά ζεηξά νκηιεηέο, εθπξόζσπνη ηνπ
Πνηακηνύ από ην Μεζνιόγγη, αθνύ παξνπζίαζαλ ηηο ππνςεθηόηεηέο ηνπο, κίιεζαλ γηα ηελ
αγάπε ηνπο γηα ηνλ Τόπν, γηα ηα ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ηηο
απαξαίηεηεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ νθείινπκε λα αθνινπζήζνπκε ζηελ κηθξνθιίκαθά
ηνπ.
Ο θ. Αλέξανδπορ Τζίππαρ, αγξόηεο-γεσπόλνο, εηδηθόηεξα κίιεζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
αγξνηηθνύ θόζκνπ, αλέδεημε ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη αλαθέξζεθε ζηηο ιύζεηο πνπ πξνηείλεη
ην Πνηάκη ζε εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν. Ο θ. Πέηπορ Φάκορ, ηξαπεδηθόο, κίιεζε γηα
νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη δεηήκαηα πάλσ ζηελ θνξνιόγεζε ησλ πνιηηώλ, αλέδεημε ηα ζέκαηα
ησλ ηξαπεδώλ κέζα από ηελ πνιύρξνλε εκπεηξία ηνπ ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν θαη
παξνπζίαζε ηηο ιύζεηο πνπ πξνηείλεη ην Πνηάκη πάλσ ζηα δεηήκαηα απηά. Η θ. Γιούλη
Μενοςδάκος, ππεύζπλε ζπληνλίζηξηα κεηακνζρεύζεσλ, αλαθέξζεθε δηεμνδηθά ζε ζέκαηα
πγείαο, ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ κέζα ζην δεκόζην ζύζηεκα
πγείαο θαη ζηηο απαξαίηεηεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ νθείινπκε λα ζηεξίμνπκε ώζηε ν
κεγάινο αζζελήο, ν θιάδνο απηόο, λα γίλεη κηα ζηελ νπζία ηεο θνηλσληθή παξνρή γηα ηνπο
πνιίηεο ηεο ρώξαο.

