Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων, 28 Ιουνίου 2014

Άγγελος Δεληβοριάς, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών, πρώην Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη, 9 Νοεμβρίου 2014

«Αν ήμουν Έλληνας, θα ψήφιζα Ποτάμι, γιατί είναι φιλελεύθεροι της Αριστεράς. Συμμετέχουν στην ευρωομάδα 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... Συντάχθηκα 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 ευρωπαϊκό, σε ένα κοινό μέτωπο κατά
του δεξιού και αριστερού εθνολαϊκισμού, 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 κόμμαέκπληξη των τελευταίων μηνών. Δεν
συζητώ αυτό που μπορεί να γίνει αύριο το Ποτάμι -που είναι νωρίς για να
το ξέρουμε- αλλά ό,τι βλέπω τώρα. Με
ενδιαφέρει κυρίως ο στόχος του, πρωτόγνωρος 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 προβληματίζει 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

Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ
Διάβασε τι έχουν πει για εμάς στο www.topotami.gr

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙ

ΧΑΡΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Εμείς
μπορούμε

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΨΗΜΕΝΟΣ

Ο πολέμιος της Ο άνθρωπος
φοροδιαφυγής που χαρτογράφησε όλη την
Καταπολέμηση
Ελλάδα διανύοτης φοροδιαφυ- ντας πάνω από
γής στην χον1 εκατομμύριο
δρική αλυσίδα,
χιλιόμετρα
με έσοδα €300
εκατομμύρια τον
πρώτο χρόνο. Οι
φορολογούμενοι
δεν θα πρέπει να
διεκπεραιώνουν
τις υποθέσεις
τους στις εφορίες
αλλά να εξυπηρετούνται στο
τηλέφωνο, το
ίντερνετ και τα
ΚΕΠ.

Με την ανάπτυξη
του τουρισμού
της υπαίθρου και
την επέκταση της
τουριστικής περιόδου, μπορούμε
να προσελκύσουμε 3 εκατομμύρια
επιπλέον επισκέπτες. Απαιτείται
σχέδιο,τόλμη και
ανοιχτοί ορίζοντες.

ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ- ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ
ΛΟΥ
Ο υπερασπι-

στής των ατόΗ δικηγόρος
μων με αναπηπου μάχεται για
ρία και χρόνιες
τα ανθρώπινα
παθήσεις
δικαιώματα
Ρεαλιστικές λύσεις με ανθρωπιά,
για πρόσφυγες
και μετανάστες.
Επιτάχυνση διαδικασιών ταυτοποίησης, αξιοποίηση
δημόσιων και
ιδιωτικών κτιρίων
για τη φιλοξενία
προσφύγων. Ισόβια στους διακινητές ανθρώπων.
Στενότερη συνεργασία ελληνικών
αρχών με τη
Frontex.

ΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΗΣ
Η μεταρρυθμίστρια της
γεωργικής παραγωγής

Ο Εισαγγελέας
των Μεγάλων
Δικών. Βραβευμένος για την
προσφορά του
στην προστασία των
ανηλίκων

Οι χρόνια πάσχοντες, οι άνθρωποι
με αναπηρία αποτελούμε το 15%
του πληθυσμού.
Επείγει η άμεση
εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τη Σύμβαση
των Ηνωμένων
Εθνών και η σύσταση γενικής
γραμματείας για 
την αναπηρία και
τις χρόνιες
παθήσεις.

H ποιότητα και
προστασία του
περιβάλλοντος
είναι το Α και το Ω
για τη νέα γεωργία που θέλουμε.
Για να βγούμε
στις αγορές του
εξωτερικού ως
χώρα παραγωγής
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Για να
προωθήσουμε το
επάγγελμα του
αγρότη μέσα από
τη γνώση και την
οργάνωση.

ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ

ΛΕΝΙΩ
ΜΥΡΙΒΗΛΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ

Ο πρωταθλητής που θέλει
να μυήσει στον
αθλητισμό τη
νέα γενιά

Η ανθρωπολόγος που
μάχεται για την
βιωσιμότητα
των ελληνικών
πόλεων

Ο αρχηγός της
Εθνικής με 5
Ολυμπιάδες
στο ενεργητικό
του, που διδάσκει στο ΕΜΠ

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

Σταύρος Θεοδωράκης,
11 Ιουλίου 2015, ομιλία στη Βουλή

ΘΕΛΟΥΜΕ ΛΙΓΑ
ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΟΧΙ
ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟΥΣ
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 έξοδά του αλλά και το πως τα καλύπτει. Καταφέραμε να είμαστε το μοναδικό κόμμα που έκανε
δημόσια πλήρη οικονομική απόδοση μετά τις
Ευρωεκλογές και μετά τις Εθνικές εκλογές. Αιτιολογήσαμε σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα που βρήκαμε, πώς διαχειριστήκαμε το κάθε μας ευρώ. Τα χρήματα αυτά μας έδωσαν την
ευκαιρία να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε. Με
διαφάνεια και πάντα με τη συμμετοχή σου.

Ενίσχυσε
μας λοιπόν με τους
παρακάτω
τρόπους:
Με κατάθεση
στα ταμεία των
υποκαταστημάτων
των τραπεζών:
▶ ALPHA BANK
στο λογαριασμό
3 490020020058 4 5
▶ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στο λογαριασμό 721/4 80110 - 58
▶ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο λογαριασμό
5011 - 0706 42-794

ΓΙΟΥΛΗ
ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ

Mε Web-banking μέσω
της Τράπεζας Πειραιώς:

ΓΙΩΤΑ
ΦΕΣΤΑ

Η γυναίκα που Ο μεθοδικός
Η ασυμβίβασυντονίζει τις διαπραγματευ- στη ηθοποιός
μεταμοσχεύσεις τής
Πρέπει να πάψει
στην Ελλάδα
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Επικοινωνήστε
με το Ποτάμι:
· Στο internet: w w w.top ot ami.gr
· Στο facebook: w w w.faceb o ok.com/		
top ot ami
· Στο twitter: @top ot ami
· Στο YouTube: youtub e.com/top ot ami
· Στο Instagram: top ot amiof ficial
· Στο e-mail: info@top ot ami.gr

ΠΑΝΟΣ
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Πολλοί από
εκείνους που περιμένουν ένα μόσχευμα αναγκάζονται να φύγουν
στο εξωτερικό.
Οφείλουμε να
αναπτύξουμε ένα
Εθνικό Σύστημα
Μεταμοσχεύσεων. Να ανοίξουμε
τις κλειστές
κλίνες στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας. Να αξιοποιήσουμε την
τεχνολογία για να
κερδίζουμε ζωές
και χρόνο.

Η Ελλάδα είναι
μια χώρα που
γερνάει. Ο μόνος
τρόπος για να
πετύχει ξανά ουσιαστικούς ρυθμούς οικονομικής
μεγέθυνσης και
να βελτιωθεί το
βιοτικό επίπεδο,
είναι να μείνει
σταθερή και αταλαάντευτη στο
δρόμο των μεταρρυθμίσεων.

να θριαμβεύει η
παλιά Ελλάδα.
Πρέπει να μιλήσουμε για το ήθος
της ζωής, όχι μόνο της επιβίωσης.
Τα θαύματα εμείς
τα δημιουργούμε,
εμείς ανοίγουμε
τις κλειστές πόρτες. Εμείς επανεφευρίσκουμε το
νόημα των πραγμάτων.

Αθλητισμός δεν
είναι μόνο πρωταθλητισμός. Η
άσκηση, η σωστή
διατροφή, η κίνηση αποτελούν
εχέγγυα για την
ανάπτυξη μίας
νέας γενιάς, πιο
ισορροπημένης,
πιο δημιουργικής,
πιο υγιούς.

 ημιουργία
Δ
τοπικών συνεταιρισμών για παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος της
ενέργειας από τις
τοπικές κοινωνίες. Ανάσες οξυγόνου στις μεγάλες
πόλεις, πάρκα,
ποδηλατόδρομοι,
ανάδειξη διαδρομών στο φυσικό
και πολιτιστικό
τοπίο των πόλεων
μας.

20 Ανθρωποι, 20 Λυσεισ.

«Ποτέ, ποτέ, ποτέ, υπουργός Πολιτισμού δεν ζήτησε τη γνώμη μου ή τη
συμβουλή μου. Και σας διαβεβαιώ ότι
γνώρισα όλους όσοι διετέλεσαν επικεφαλής του ΥΠΠΟ από το 1974 μέχρι και
σήμερα. Μόνη εξαίρεση ήταν ο Τζαννής Τζαννετάκης και η Μελίνα Μερκούρη που ήταν άλλης ποιότητας άνθρωποι, με τεράστια αντίληψη για το θέμα
που λέγεται πολιτισμός. Για να μην το
ξεχάσω πάντως, προσφάτως απεδέχθην μια πρόταση από το Ποτάμι του
Σταύρου Θεοδωράκη για να μιλήσω
μαζί τους για θέματα πολιτισμού».

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

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: VOICE-X

«Ποθούμε ένα Ποτάμι αλλαγών. Δεν
έχουμε χρόνο για να επαναλάβουμε
τα ίδια λάθη. Είτε με μνημόνια είτε με
αντιμνημόνια. Έχω όμως ελπίδα και πίστη γι' αυτό είμαι εδώ. Έχετε τεράστια
δύναμη. Έχετε αναλάβει μια μεγάλη
υποχρέωση για τη χώρα».

Οι 51 λέξεις
του Σταύρου

ΜΠ

Είπαν
για το
Ποτάμι

ΕΜΕΙΣ

Ο

ΡΟΥΜΕ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

MAΝΟΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ

ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕΓΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Ο ρεφορμιστής Η εμπειρογνώοικονομολόγος μων της
της Αριστεράς απασχόλησης

Ο αντιδήμαρχος του Μπουτάρη που χτίζει
γέφυρες συνεργασίας με την
Ανατολή

O αναγνωρισμένος πρωτοπόρος της
Δημόσιας
Διοίκησης

 ροέχουν η ποΠ
λιτική ομαλότητα 
και η θέσπιση
σταθερών κανόνων σ τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση, το
εργατικό δίκαιο.
Στόχος μας η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας
με στροφή σε ένα
νέο παραγωγικό
μοντέλο.

Η κοινωνική εξασφάλιση οδηγεί
σε οικονομική
απελευθέρωση.
Δίχτυ ασφάλειας
για όλους. Κοινωνική πολιτική με
ενιαίους κανόνες.
Πρώτο βήμα το
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Λίγοι κανόνες
στην αγορά εργασίας που όμως
να τηρούνται.
Εμπιστοσύνη
μέσω αμοιβαίων
δεσμεύσεων.

ΝΙΚΟΣ
ΜΗΛΑΠΙΔΗΣ

ΑΝΝΑ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ

Ο δικηγόρος
που διεκδικεί
αλλαγές στην
κοινοβουλευτική μας ζωή

 γιατρός που
Η
ίδρυσε την
πρώτη Μονάδα
Μεταμόσχευσης Μυελού
στην Αθήνα

 υτάρκης και
Α
αυτοτελής τοπική
Αυτοδιοίκηση. 
Ο ΕΝΦΙΑ σ τους
δήμους. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με αναρτημένους προϋπολογισμούς. 
Ανεξάρτητοι
μηχανισμοίεσωτερικού ελέγχου
σε δήμους και
περιφέρειες για
την πάταξη της
διαφθοράς.

ΝΙΚΟΛΑΣ
ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Από ερευνητής
στο Χάρβαρντ,
πολυπράγμων
της ελληνικής
καινοτομίας

Να τελειώνουμε
με τον κομματισμό. Απομάκρυνση των κομματικών διοικητών
δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων. Αξιολόγηση προσώπων
και διαδικασιών
στη δημόσια
διοίκηση.

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΟΝΑΣ
Ο Ποιητής
των Μικρών
Στιγμών

Αυτά που φοβόμαστε γίνονται,
Ο κομματισμός
γιατί στην ουσία
Πρότυπα σχοευνοεί τη διαφθο- Αποκομματιτα επιθυμούΗ καινοτομία
λεία σε όλες τις
ρά και η διαφθο- κοποίηση και
δεν επιβάλλεται, με. Αυτά που
φτωχές περιοχές.
ρά σκοτώνει τον αξιοκρατία στο
ελπίζουμε, τα
η καινοτομία
Κατάργηση του
ανταγωνισμό.Αλ- σύστημα υγείας
ψηφίζουμε. Η
ενθαρρύνεται.
νόμου Μπαλτά.
τώρα.Ίδρυση
λαγή του νόμου
λέξη πρόβλημα
Άρση των παΦραγμός στη
εθνικών ινστιδεν θα πρέπει να
Δες τα βίντεο και περί καταχραράλογων γραδιαρροή ταλατούτων υγείας.
υπάρχει στο λεξιδιάβασε όλες τις στών δημοσίου
φειοκρατικών
ντούχων και
Αποτελεσματικές
χρήματος, που
θέσεις μας στο
εμποδίων, δίκαιη λόγιό μας. Πρέπει
ικανών Ελλήνων www.topotami.gr τέθηκε σε ισχύ το μονάδες υγείας
να σκεφτούμε
φορολογία στις
στο εξωτερικό.
1950. Κατάργηση στα νησιά μας
νεοφυείς επιχει- πως φτάσαμε
Εξωστρεφή πατης βουλευτικής άμεση πρόσληψη ρήσεις. Εκπαιεδώ. Αυτός ο
νεπιστήμια συννοσηλευτικού
ασυλίας για μη
δευτικό σύστημα απολογισμός θα
δεδεμένα με την
πολιτική δραστη- προσωπικού.
μας βοηθήσει να
που δεν τιμωρεί
παραγωγική διαΔιαχωρισμός των
ριότητα. Ουσιααλλά προάγει την ανατρέψουμε την
δικασία. Δημιουρστική εφαρμογή οργανισμών απρωτοβουλία και καθοδική πορεία
γία μη κρατικών
του πόθεν έσχες. σφάλισης υγείας αγκαλιάζει τη
του τόπου μας.
απο το συνταξιΠανεπιστημίων.
διαφορετικότητα.
οδοτικό σύστημα.

