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"Κάποιοι μιλούν αυτές τις μέρες για την Ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς. Κάποιοι άλλοι
μιλούν για την Ανασυγκρότηση της Κεντροδεξιάς. Εμείς πάλι θέλουμε να μιλήσουμε για την
Ανασυγκρότηση της Ελλάδας" δήλωσε ο επικεφαλής του ποταμιού στην ομιλία του που κήρυξε
την "έναρξη" των τριήμερων εργασιών του Ιδρυτικού Συνεδρίου.
Ο κ. Θεοδωράκης, τηρώντας ίσες αποστάσεις στην κριτική του ανάμεσα σε "Αριστερά" και "Δεξιά"
τις οποίες ονομάτισε δια παραδειγμάτων ως συνυπεύθυνες για την κρίση που βιώνει η χώρα,
έδωσε σαφές στίγμα των πολιτικών προθέσεών του για την πορεία που καλείται να διαγράψει το
Ποτάμι: "Ο λαός θα πρέπει να αποφασίσει.
Θέλει να αφήσει μόνα τους τα δύο κόμματα εξουσίας; Θέλει να τους προσφέρει δεκανίκια ή θέλει
κάποιος να τους συνεφέρει;", διερωτήθηκε προαναγγέλλοντας την επιδίωξη του κόμματος για
κυβερνητική συμμετοχή μετά τις επόμενες εκλογές.
Τούτου δοθέντος, εξήγησε: "Άλλα πράγματα μπορεί να επιβάλει ένα Κίνημα του 6% και άλλα ένα
Κίνημα του 12 ή του 18%".
Το "πατριωτικό σχέδιο δράσης"
Ο Στ. Θεοδωράκης αναπτύσσοντας τις θέσεις του Ποταμιού ανέφερε ότι "Μόνο ένα πατριωτικό
σχέδιο δράσης που θα εμπνεύσει την κοινωνία θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Ένα σχέδιο που
πρέπει να γίνει το νέο μας Κοινωνικό Συμβόλαιο".
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Θεοδωράκης πρότεινε:
* Νέο εκλογικό σύστημα. Αναλογικότερο, με μικρότερες περιφέρειες για να μην έχουν μέλλον στη
πολιτική μόνο όσοι έχουν χρήματα.
* Τα προνόμια και οι παροχές στο πολιτικό σύστημα πρέπει να επανεξεταστούν από το μηδέν.
(Όπως και τα προνόμια και οι παροχές σε εκδότες και καναλάρχες. Οι συχνότητες είναι εθνική
περιουσία και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται).
* Οι θέσεις των υπουργών και των αναπληρωτών τους να γίνουν οι μισές.
* Σε κρίσιμους τομείς (Παιδεία- Υγεία –Ασφαλιστικό- Εξαγωγές) να επιλεγούν άνθρωποι
οικουμενικής αποδοχής που δεν θα ανασχηματίζονται και δεν θα κάνουν τα χατίρια των
κομματικών επιτελείων.
* Η Ελλάδα από την Ευρώπη ζητάει δίκαιη μεταχείριση. Έχει υποχρεώσεις - το κράτος έχει

συνέχεια – αλλά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης θέτει και την ανάπτυξη και το χρέος.
* Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κανείς στο δρόμο, κανείς χωρίς τροφή, εκπαίδευση και
περίθαλψη.
* Σταθερό και δίκαιο, αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα.
* Να αποδοθεί δικαιοσύνη. Οι πρωταγωνιστές των σκανδάλων θα πρέπει να δικαστούν. Είναι
πρώτη προτεραιότητα να τελειώνουμε με την ασυλία των ανθρώπων που καταχράστηκαν το
δημόσιο χρήμα ή πλούτισαν με μίζες.
* Αξιολόγηση και αξιοκρατία σε όλες τις δημόσιες θέσεις.
* Ισχυρές και πραγματικά ανεξάρτητες Αρχές.
* Αποκέντρωση έτσι ώστε να αποφασίζουν οι δήμοι και οι περιφέρειες από τους φόρους μέχρι τα
σκουπίδια.
* Μητροπολιτικοί Δήμοι για να οργανώσουμε τη ζωή μας με βάση την πραγματικότητα και όχι τα
τοπικά φέουδα.
Δε λιγουρευόμαστε καρέκλες
Για δυνητικούς του συμμάχους, ο επικεφαλής του Ποταμιού, ανέδειξε αυτούς με τους οποίους" θα
συμφωνήσουμε για τις μεγάλες αλλαγές".
Πρόσθεσε: "Ας το ξέρουν όμως όλοι. Το Ποτάμι δεν χρωστάει πουθενά. Δεν έχει βαρίδια. Δεν έχει
προστάτες. Δεν έχει συμφέροντα να εξυπηρετήσει. Γι αυτό η κυβερνητική μας πρόταση όταν έρθει
η ώρα θα εξυπηρετεί μόνο το δημόσιο συμφέρον. Όμως το Ποτάμι δεν είναι με όλους, ούτε
λιγουρεύεται καρέκλες. Αν κάποιοι θέλουν την βοήθεια μας θα πρέπει να ξέρουν ότι έχουμε και
θέσεις και αξίες".
Ηχηρές παρουσίες
Παρόντες στην "πρεμιέρα" του ιδρυτικού συνεδρίου ήταν βουλευτές τε και στελέχη από όλες τις
"μεταρρυθμιστικές τάσεις" του πολιτικού φάσματος.
Βασίλης Οικονόμου (ΔΗΜΑΡ), Γρηγόρης Ψαριανός (ΔΗΜΑΡ), Σπύρος Λυκούδης (ΔΗΜΑΡ),
Πέτρος Τατσόπουλος (Ανεξάρτητος), Εύα Καιλή (ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ), Γρηγόρης Βαλλιανάτος
(Φιλελεύθερη Συμμαχία), Θ. Βερέμης (Δράση) ήταν μεταξύ άλλων στο ακροατήριο την ώρα που ο
Στ Θεοδωράκης εκφωνούσε την ομιλία του, την οποία χαρακτήρισε αστειευόμενος "λίγο μικρότερη
από του ...Φιντέλ Κάστρο."
Χαρίζουμε μπλουζάκια
Παρά τη σφοδρή κριτική που άσκησε ο Στ Θεοδωράκης κατά την ομιλία του σε ΝΔ-ΠΑΣΟΚΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ έστω και χωρίς να τους κατονομάσει, ελάχιστα λεπτά πριν από βήματος συνεδρίου,
ο νεοεκλεγείς ευρωβουλευτής με το ποτάμι, Μίλτος Κύρκος, είπε απευθυνόμενος στους
εκπροσώπους των κομμάτων " έχουμε και μπλουζάκια με το σήμα του ποταμιού εδώ, θα
χαρίσουμε από ένα σε όλους. Να το φοράτε όμως εντός και εκτός βουλής". Συνωστισμός στον
"πάγκο" όπου πωλούνται όντως μπλούζες με το logo του κόμματος πάντως, από στελέχη
κομμάτων, δε σημειώθηκε.
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