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Της Νίκης Ζορμπά
Με παρεμβάσεις μελών και προσκεκλημένων από ποικίλους πολιτικούς χώρους που "ρέουν" προς
το Ποτάμι συνεχίζονται για δεύτερη συνεχή ημέρα οι εργασίες του Ιδρυτικού του Συνεδρίου.
Παρέμβαση πραγματοποίησε ο Ανεξάρτητος πλέον βουλευτής (προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ),
Πέτρος Τατσόπουλος ο οποίος κατά την ομιλία του έκανε ξεκάθαρο άνοιγμα συνεργασίας με το
νεότευκτο κόμμα, δίνοντάς του παράλληλα και "ψήφο" εμπιστοσύνης.
"Στις επόμενες εκλογές το Ποτάμι θα είναι στην Βουλή για να εκφράσει το 51% του ελληνικού
λαού", ανέφερε χαρακτηριστικά.
Θερμό μήνυμα "πολιτικής" συμπαράστασης έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης
Μπουτάρης στο Συνέδριο δια μαγνητοσκοπημένης δήλωσης- αφού ένα προσωπικό του κώλυμα
τον εμπόδισε από το να βρεθεί στην Αθήνα.
“Νιώθω πολύ πιο σίγουρος για το μέλλον μας από τη στιγμή που υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως
το Ποτάμι” ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος τόνισε ότι: "Η πιο σημαντική συμβολή του ‘Ποταμιού’ στην ελληνική πολιτική ζωή είναι ο
μεταρρυθμιστικός αέρας που φέρνει. Χωρίς να έχει βαρίδια και εξαρτήσεις από το παρελθόν,
μπορεί να προχωρήσει πολλές από τις καινοτόμες ιδέες που προτείνουν τα μέλη του".
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διατύπωσε την εκτίμηση ότι το Ποτάμι: "Μπορεί να προσελκύσει παλιό
και καινούργιο πολιτικό προσωπικό, με φρέσκιες ιδέες, που δεν βαρύνεται με ευθύνες από το
παρελθόν. Γι’αυτό και οι άνθρωποι από την αδέσμευτη τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε πολλές
προσδοκίες από το ‘Ποτάμι’. Και νομίζω πως θα δικαιωθούμε από τη μελλοντική του πορεία".
Νωρίτερα, ο επικεφαλής του Ποταμιού, ομολόγησε ότι νιώθει αμηχανία : "Είναι μια πολύ μεγάλη
ευθύνη. Είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη γιατί μετά από δεκαετίες γεννιέται στην Ελλάδα ένα Κόμμα

χωρίς να έχει στα σπλάχνα του ή στη σκέψη των ιδρυτών του ένα άλλο Κόμμα. Έχω την αίσθηση
ότι θα τα καταφέρουμε, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος γι΄ αυτά που έχω ακούσει".
Για τα πρόσωπα ωστόσο που θα στελεχώσουν τα όργανα του κόμματος, κατόπιν ψηφοφορίας,
συνέστησε: "Να είμαστε λίγο όλοι αυστηροί και προσεκτικοί για τα πρόσωπα που θα επιλέξουμε.
Να ξέρετε, γιατί πιθανό να ακούσετε διάφορα τις επόμενες ώρες και μέχρι αύριο που θα
ψηφίσουμε, ότι δεν υπάρχουν λίστες αρεστών ή μη αρεστών προσώπων. Πρέπει να φτιάξουμε
ένα Κίνημα με τα συστατικά και με τις αρχές που λέμε ότι πρέπει να φτιάξουμε και την πολιτική,
δηλαδή πρέπει να επιλέξουμε όχι τους φίλους του Προέδρου ή τους φίλους της γειτονιάς, αλλά
τους πιο άξιους". Όπως είπε χαρακτηριστικά: "Η αξιοκρατία είναι η αδιαπραγμάτευτη αρχή μας και
αφορά όλους. Αφορά αυτούς που θα ψηφίσουμε για περιφερειακούς εκπρόσωπους, αυτούς που
θα ψηφίσουμε για τη λίστα των 30. Εάν δεν υπάρχει εκεί αξιοκρατία αντιλαμβάνεστε ότι τα
πράγματα θα δυσκολέψουν σαν επιλογή".
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