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«Η αγωνία του κόσμου 
πρέπει να τελειώσει. 
Μαζί και ο διχασμός. 
Ας μην καθυστερούμε 
άλλο. «Η Ελλάς προώρι-
σται να ζήση και θα 
ζήση». Το Ποτάμι δεν 
εξουσιοδοτεί, το Ποτάμι 
απαιτεί από τον Πρωθυ-
πουργό να κάνει ότι είναι 
δυνατόν για να μείνει 
η χώρα στο φυσικό της 
χώρο, στην καρδιά 
της Ευρώπης».

σταύρος Θεοδωράκης, 
11 Ιουλίου 2015, ομιλία στη Βουλή

είΠαν
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ΠοΤαμί
«Ποθούμε ένα Ποτάμι αλλαγών. Δεν 
έχουμε χρόνο για να επαναλάβουμε 
τα ίδια λάθη. Είτε με μνημόνια είτε με 
αντιμνημόνια. Έχω όμως ελπίδα και πί-
στη γι' αυτό είμαι εδώ. Έχετε τεράστια 
δύναμη. Έχετε αναλάβει μια μεγάλη 
υποχρέωση για τη χώρα».
Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων, 28 Ιουνίου 2014

«Ποτέ, ποτέ, ποτέ, υπουργός Πολιτι-
σμού δεν ζήτησε τη γνώμη μου ή τη 
συμβουλή μου. Και σας διαβεβαιώ ότι 
γνώρισα όλους όσοι διετέλεσαν επικε-
φαλής του ΥΠΠο από το 1974 μέχρι και 
σήμερα. Μόνη εξαίρεση ήταν ο τζαν-
νής τζαννετάκης και η Μελίνα Μερκού-
ρη που ήταν άλλης ποιότητας άνθρω-
ποι, με τεράστια αντίληψη για το θέμα 
που λέγεται πολιτισμός. για να μην το 
ξεχάσω πάντως, προσφάτως απεδέ-
χθην μια πρόταση από το Ποτάμι του 
Σταύρου Θεοδωράκη για να μιλήσω 
μαζί τους για θέματα πολιτισμού».
Άγγελος Δεληβοριάς, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, πρώην Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη, 9 Νοεμβρίου 2014

«αν ήμουν Έλληνας, θα ψήφιζα Ποτά-
μι, γιατί είναι φιλελεύθεροι της αρι-
στεράς. Συμμετέχουν στην ευρωομά-
δα των Σοσιαλιστών, παρότι θα ήθελα 
να συμμετέχουν στους Πράσινους». 
ντανιέλ Κον-μπεντίτ, πρώην Ευρωβουλευτής Πρασίνων, 
21 Ιανουαρίου 2015

«το Ποτάμι είναι η πιο σοβαρή πολιτική 
ομάδα σκεπτόμενων ανθρώπων... Συ-
ντάχθηκα με το Σταύρο Θεοδωράκη και 
την ιδέα του από την πρώτη στιγμή».
Γιάννης μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 22 Ιουνίου 2015

«Μου άρεσε η φράση του Σταύρου 
Θεοδωράκη «Δεξιά είναι το Κούγκι – 
αριστερά η ευρωπαϊκή προοπτική». 
γιατί ακριβώς ένωνε το εθνικό και το 
προοδευτικό, το αριστερό και το ευ-
ρωπαϊκό, σε ένα κοινό μέτωπο κατά 
του δεξιού και αριστερού εθνολαϊ-
κισμού, της παραφροσύνης, και της 
ανοησίας που κυριαρχεί εδώ και καιρό 
στον τόπο μας».
Γιάννης Βούλγαρης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, 
22 Ιουνίου 2015

«το σκηνικό το αλλάζει το κόμμα-
έκπληξη των τελευταίων μηνών. Δεν 
συζητώ αυτό που μπορεί να γίνει αύ-
ριο το Ποτάμι -που είναι νωρίς για να 
το ξέρουμε- αλλά ό,τι βλέπω τώρα. Με 
ενδιαφέρει κυρίως ο στόχος του, πρω-
τόγνωρος για την Ελλάδα: να μπει στο 
παιχνίδι κάτι πραγματικά καινούργιο, 
που να αποτελείται από ανθρώπους 
κανονικούς, εκτός κομμάτων, που δεν 
έχουν ανάγκη, βιοτική ή ψυχική, την 
πολιτική για να επιζήσουν. Η δυναμική 
παρουσία του Ποταμιού σήμερα προ-
βληματίζει τους πολιτικούς και δίνει 
ελπίδα στους πολίτες, δείχνοντας ότι 
δεν είμαστε αναγκαστικά δέσμιοι των 
επαγγελματιών της εξουσίας».
απόστολος Δοξιάδης, συγγραφέας, 20 Απριλίου 2014

«Με το Ποτάμι ξέρεις πού βρίσκεσαι. 
Είναι το κόμμα της λογικής. Διαθέτει 
τους καλύτερους επιτελείς και έναν 
αρχηγό που μπορεί να μην γοητεύει 
αλλά είναι σωστός. Και, παρόλο που 
το κατηγορούν για το αντίθετο, έχει 
και πρόγραμμα».
νίκος Δήμου, συγγραφέας, 24 Αυγούστου 2015

Διάβασε τι έχουν πει για εμάς στο www.topotami.gr

Θελουμε λίΓα 
αΠο Πολλουσ, οΧί 
Πολλα αΠο λίΓουσ
σκέφτηκες ποτέ πώς καλύπτουν 
τα παραδοσιακά κόμματα εδώ και χρόνια 
τα έξοδά τους;

Το Ποτάμι από την πρώτη στιγμή, εδώ και 19 

μήνες, δημοσιεύει αναλυτικά, όχι μόνο τα έξο-

δά του αλλά και το πως τα καλύπτει. Καταφέ-

ραμε να είμαστε το μοναδικό κόμμα που έκανε 

δημόσια πλήρη οικονομική απόδοση μετά τις 

Ευρωεκλογές και μετά τις Εθνικές εκλογές. Αι-

τιολογήσαμε σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελλη-

νίδα που βρήκαμε, πώς διαχειριστήκαμε το κά-

θε μας ευρώ. Τα χρήματα αυτά μας έδωσαν την 

ευκαιρία να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε. Με 

διαφάνεια και πάντα με τη συμμετοχή σου.

ενίσΧυσε 
μασ λοί-
Πον με Τουσ 
ΠαραΚαΤω 
ΤροΠουσ:

με κατάθεση 
στα ταμεία των 
υποκαταστημάτων 
των τραπεζών:

▶ ALPHA BANK 

στο λογαριασμό 

349002002005845

▶ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στο λογα-

ριασμό 721/480110-58

▶ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο λογαριασμό 

5011-070642-794

Mε Web-banking μέσω 
της Τράπεζας Πειραιώς:

ίΒανGR1401720110005011070642794
SWIFT-BIC: PIRBGRAA

επικοινωνήστε 
με το Ποτάμι:
· Στο internet: w w w.topot ami.gr

· Στο facebook: w w w.faceb ook.com/  

topot ami

· Στο twitter: @topot ami

· Στο YouTube: youtube.com/topot ami

· Στο Instagram: topot amiof ficial

· Στο e-mail: info@topot ami.gr

Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ
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Δες τα βίντεο και 
διάβασε όλες τις 
θέσεις μας στο 

www.topotami.gr
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ΧΑΡΗΣ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ο πολέμιος της 
φοροδιαφυγής

Καταπολέμηση 
της φοροδιαφυ-
γής στην χον-
δρική αλυσίδα, 
με έσοδα €300 
εκατομμύρια τον 
πρώτο χρόνο. Οι 
φορολογούμενοι 
δεν θα πρέπει να 
διεκπεραιώνουν 
τις υποθέσεις 
τους στις εφορίες 
αλλά να εξυπη-
ρετούνται στο 
τηλέφωνο, το 
ίντερνετ και τα 
ΚΕΠ.

ΓΙΟΥΛΗ 
ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ
Η γυναίκα που 
συντονίζει τις 
μεταμοσχεύσεις 
στην Ελλάδα

Πολλοί από 
εκείνους που πε-
ριμένουν ένα μό-
σχευμα αναγκά-
ζονται να φύγουν 
στο εξωτερικό. 
Οφείλουμε να 
αναπτύξουμε ένα 
Εθνικό Σύστημα 
Μεταμοσχεύσε-
ων. Να ανοίξουμε 
τις κλειστές 
κλίνες στις Μο-
νάδες Εντατικής 
Θεραπείας. Να α-
ξιοποιήσουμε την 
τεχνολογία για να 
κερδίζουμε ζωές 
και χρόνο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΨΗΜΕΝΟΣ
Ο άνθρωπος 
που χαρτογρά-
φησε όλη την 
Ελλάδα διανύο-
ντας πάνω από 
1 εκατομμύριο 
χιλιόμετρα

Με την ανάπτυξη  
του τουρισμού 
της υπαίθρου  και 
την επέκταση της 
τουριστικής περι-
όδου, μπορούμε 
να προσελκύσου-
με 3 εκατομμύρια 
επιπλέον επισκέ-
πτες. Απαιτείται 
σχέδιο,  τόλμη και 
ανοιχτοί ορίζο-
ντες.

ΓΙΩΤΑ 
ΦΕΣΤΑ
Η  ασυμβίβα-
στη ηθοποιός

Πρέπει να πάψει 
να θριαμβεύει η 
παλιά Ελλάδα. 
Πρέπει να μιλή-
σουμε για το ήθος 
της ζωής, όχι μό-
νο της επιβίωσης .  
Τα θαύματα εμείς 
τα δημιουργούμε, 
εμείς ανοίγουμε 
τις κλειστές πόρ-
τες. Εμείς επανε-
φευρίσκουμε το 
νόημα των πραγ-
μάτων.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ 
Ο υπερασπι-
στής των ατό-
μων με αναπη-
ρία και χρόνιες
παθήσεις

Οι χρόνια πάσχο-
ντες, οι άνθρωποι 
με αναπηρία απο-
τελούμε το 15% 
του πληθυσμού. 
Επείγει η άμεση 
εναρμόνιση της ε-
θνικής νομοθεσί-
ας με τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων 
Εθνών και η σύ-
σταση γενικής 
γραμματείας για  
την αναπηρία και 
τις χρόνιες 
παθήσεις.

ΚΩΣΤΑΣ 
ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ
Ο πρωταθλη-
τής που θέλει 
να μυήσει στον 
αθλητισμό τη 
νέα γενιά

Αθλητισμός δεν 
είναι μόνο πρω-
ταθλητισμός. Η 
άσκηση, η σωστή 
διατροφή, η κί-
νηση αποτελούν 
εχέγγυα για την 
ανάπτυξη μίας 
νέας γενιάς, πιο 
ισορροπημένης, 
πιο δημιουργικής, 
πιο υγιούς. 

ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΕΓΚΑΣ
Ο αντιδήμαρ-
χος του Μπου-
τάρη που χτίζει 
γέφυρες συνερ-
γασίας με την 
Ανατολή 

 Αυτάρκης και  
αυτοτελής τοπική 
Αυτοδιοίκηση.  
Ο ΕΝΦΙΑ  στους 
δήμους. Ηλεκτρο-
νική διακυβέρνη-
ση με αναρτημέ-
νους προϋπολο-
γισμούς.   
Ανεξάρτητοι 
μηχανισμοί  εσω-
τερικού ελέγχου 
σε δήμους και 
περιφέρειες για 
την πάταξη της 
διαφθοράς .

ΝΤΙΝΑ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η μεταρρυθ-
μίστρια της 
γεωργικής πα-
ραγωγής

H ποιότητα και 
προστασία του 
περιβάλλοντος 
είναι το Α και το Ω 
για τη νέα γεωρ-
γία που θέλουμε. 
Για να βγούμε 
στις αγορές του 
εξωτερικού ως 
χώρα παραγωγής 
προϊόντων υψη-
λής προστιθέμε-
νης αξίας. Για να 
προωθήσουμε το 
επάγγελμα του 
αγρότη μέσα από 
τη γνώση και την 
οργάνωση.

ΛΕΝΙΩ 
ΜΥΡΙΒΗΛΗ
Η ανθρωπο-
λόγος που 
μάχεται για την 
βιωσιμότητα 
των ελληνικών 
πόλεων 

 Δημιουργία 
τοπικών συνεται-
ρισμών για παρα-
γωγή και εξοικο-
νόμηση ενέργει-
ας, έλεγχος της 
ενέργειας από τις 
τοπικές κοινωνί-
ες. Ανάσες οξυγό-
νου στις μεγάλες 
πόλεις , πάρκα, 
ποδηλατόδρομοι, 
ανάδειξη διαδρο-
μών στο φυσικό 
και πολιτιστικό 
τοπίο των πόλεων 
μας.

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΜΑΡΚΗΣ
Ο Εισαγγελέας 
των Μεγάλων 
Δικών. Βραβευ-
μένος για την 
προσφορά του 
στην προστα-
σία των 
ανηλίκων

Η Δικαιοσύνη 
πρέπει να είναι 
τυφλή, όχι αργή! 
Ίδρυση ειδικής 
υπηρεσίας εσω-
τερικού ελέγχου 
του δικαστικού 
σώματος. 
Ψηφιοποίηση 
και ηλεκτρονική 
διακίνηση 
εγγράφων. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
Η εμπειρογνώ-
μων της 
απασχόλησης

Η κοινωνική εξα-
σφάλιση οδηγεί 
σε οικονομική 
απελευθέρωση. 
Δίχτυ ασφάλειας 
για όλους. Κοινω-
νική πολιτική με 
ενιαίους κανόνες. 
Πρώτο βήμα το 
ελάχιστο εγγυη-
μένο εισόδημα. 
Λίγοι κανόνες 
στην αγορά ερ-
γασίας που όμως 
να τηρούνται. 
Εμπιστοσύνη 
μέσω αμοιβαίων 
δεσμεύσεων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
O  αναγνωρι-
σμένος πρω-
τοπόρος της 
Δημόσιας 
Διοίκησης

Να τελειώνουμε 
με τον κομματι-
σμό. Απομάκρυν-
ση των κομματι-
κών διοικητών 
δημόσιων οργα-
νισμών και επιχει-
ρήσεων. Αξιολό-
γηση προσώπων 
και διαδικασιών 
στη δημόσια 
διοίκηση.

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΧΡΟΝΑΣ
Ο Ποιητής 
των Μικρών 
Στιγμών

Αυτά που φοβό-
μαστε γίνονται, 
γιατί στην ουσία 
τα επιθυμού-
με. Αυτά που 
ελπίζουμε, τα 
ψηφίζουμε. Η 
λέξη πρόβλημα 
δεν θα πρέπει να 
υπάρχει στο λεξι-
λόγιό μας. Πρέπει 
να σκεφτούμε 
πως φτάσαμε 
εδώ. Αυτός ο 
απολογισμός θα 
μας βοηθήσει να 
ανατρέψουμε την 
καθοδική πορεία 
του τόπου μας.

ΑΝΝΑ 
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
 Η γιατρός που 
ίδρυσε την 
πρώτη Μονάδα 
Μεταμόσχευ-
σης Μυελού
στην Αθήνα 

Αποκομ ματι-
κοποίηση  και 
αξιοκρατία στο 
σύστημα υγείας 
τώρα.  Ίδρυση 
εθνικών ινστι-
τούτων υγείας. 
Αποτελεσματικές 
μονάδες υγείας 
στα νησιά μας  
άμεση πρόσληψη 
νοσηλευτικού 
προσωπικού. 
Διαχωρισμός των 
οργανισμών α-
σφάλισης υγείας 
απο το συνταξι-
οδοτικό σύστημα.

ΝΙΚΟΣ 
ΜΗΛΑΠΙΔΗΣ
Ο δικηγόρος 
που διεκδικεί 
αλλαγές στην 
κοινοβουλευτι-
κή μας ζωή 

Ο κομματισμός 
ευνοεί τη διαφθο-
ρά και η διαφθο-
ρά σκοτώνει τον 
ανταγωνισμό.  Αλ-
λαγή του νόμου 
περί καταχρα-
στών δημοσίου 
χρήματος, που 
τέθηκε σε ισχύ το 
1950. Κατάργηση 
της βουλευτικής 
ασυλίας για μη 
πολιτική δραστη-
ριότητα. Ουσια-
στική εφαρμογή 
του πόθεν έσχες.

ΝΙΚΟΛΑΣ 
ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩ-
ΛΑΚΗΣ
Από ερευνητής 
στο Χάρβαρντ, 
πολυπράγμων 
της ελληνικής 
καινοτομίας

Η καινοτομία 
δεν επιβάλλεται, 
η καινοτομία 
ενθαρρύνεται. 
Άρση των πα-
ράλογων γρα-
φειοκρατικών 
εμποδίων, δίκαιη 
φορολογία στις 
νεοφυείς επιχει-
ρήσεις. Εκπαι-
δευτικό σύστημα 
που δεν τιμωρεί 
αλλά προάγει την 
πρωτοβουλία και 
αγκαλιάζει τη 
διαφορετικότητα.

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΜΑΥΡΩΤΑΣ
Ο αρχηγός της 
Εθνικής με 5 
Ολυμπιάδες 
στο ενεργητικό 
του, που διδά-
σκει στο ΕΜΠ

Πρότυπα σχο-
λεία σε όλες τις 
φτωχές περιοχές. 
Κατάργηση του 
νόμου Μπαλτά. 
Φραγμός στη 
διαρροή ταλα-
ντούχων και 
ικανών Ελλήνων 
στο εξωτερικό. 
Εξωστρεφή πα-
νεπιστήμια συν-
δεδεμένα με την 
παραγωγική δια-
δικασία. Δημιουρ-
γία μη κρατικών 
Πανεπιστημίων.

ΠΑΝΟΣ 
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 
Ο μεθοδικός 
διαπραγματευ-
τής

Η Ελλάδα είναι 
μια χώρα που 
γερνάει. Ο μόνος 
τρόπος για να 
πετύχει ξανά ου-
σιαστικούς ρυθ-
μούς οικονομικής 
μεγέθυνσης και 
να βελτιωθεί το 
βιοτικό επίπεδο, 
είναι να μείνει 
σταθερή και ατα-
λαάντευτη στο 
δρόμο των με-
ταρρυθμίσεων.

ΖΩΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ-
ΛΟΥ
Η δικηγόρος 
που μάχεται για 
τα ανθρώπινα 
δικαιώματα

Ρεαλιστικές λύ-
σεις με ανθρωπιά, 
για πρόσφυγες 
και μετανάστες. 
Επιτάχυνση διαδι-
κασιών ταυτοποί-
ησης, αξιοποίηση 
δημόσιων και 
ιδιωτικών κτιρίων 
για τη φιλοξενία 
προσφύγων. Ισό-
βια στους διακι-
νητές ανθρώπων. 
Στενότερη συνερ-
γασία ελληνικών 
αρχών με τη 
Frontex. 

MAΝΟΣ 
ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ
Ο ρεφορμιστής  
οικονομολόγος 
της Αριστεράς

 Προέχουν η πο-
λιτική ομαλότητα  
και η θέσπιση 
σταθερών κανό-
νων  στη φορολο-
γία, την κοινωνι-
κή ασφάλιση, το 
εργατικό δίκαιο. 
Στόχος μας η ανά-
κτηση της αντα-
γωνιστικότητας 
με στροφή σε ένα 
νέο παραγωγικό 
μοντέλο. 


