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Οπρόεδρος του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, μιλώντας στον ραδιοσταθμό ΘΕΜΑ 104,6 έκανε
λόγο για πολλά προβλήματα στις "πρόσφατες γέφυρες" του Αλέξη Τσίπρα, δύο ημέρες πριν τις
Ευρωεκλογές.
"Έχουνπολλά προβλήματα και αισθητικής. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός που τέσσερα χρόνια
έπινε νερό στο όνομα του Καμμένου ξαφνικά να ανακαλύπτει την προοδευτική συμμαχία. Μήπως
στις επόμενες εκλογές βρει κάποιο άλλο προεκλογικό κόλπο;" αναρωτήθηκε ο Σταύρος
Θεοδωράκης.
Κληθείςνα σχολιάσει τη στήριξη του Ποταμιού στη Συμφωνία των Πρεσπών είπε ότι "η σύγχρονη
πολιτική δεν έχει κόμπλεξ και απωθημένα. Εάν σήμερα σε μια χώρα που τα προβλήματα είναι
συνήθως κάτω από το χαλί, το Ποτάμι μπήκε στην πολιτική το 2014 και είπε ότι όταν μου δοθεί η
ευκαιρία να λύσω ένα πρόβλημα θα το λύσω. Αυτό θα κάνουμε και με τον Μητσοτάκη".
Παραδέχθηκε, επίσης, ότι "ήταν λάθος που κάναμε τα αντίθετα με τους κομματάρχες και αυτό ήταν
το λάθος μου. Πίστευα ότι ο κόσμος θα στηρίξει κινήσεις όπως όταν ανακοινώσαμε ότι δεν θα
στείλουμε μετακλητούς στις περιφέρειες".
Στηνερώτηση εάν το Ποτάμι συμπιέζεται από τον διπολισμό απάντησε ότι "θες να αποδοκιμάσεις
τον ΣΥΡΙΖΑ; Καλώς το θες. Αλλά μην μαυρίζεις την ψυχή σου και να ταυτιστείς με τους
προηγούμενους. Υπάρχει λύση και είναι το Ποτάμι".
Εξέφρασετην ελπίδα, δε, ότι το Ποτάμι θα είναι η ευχάριστη έκπληξη των εκλογών της Κυριακής.
"Ποιοςστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ; Η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν 2-3 διατάξεις που δεν έπρεπε να
ψηφιστούν από φιλελεύθερο κόμμα στον πρόσφατο νομοσχέδιο για τις συντάξεις. Η σύνταξη σε
μια γυναίκα 40 ετών που γίνεται χήρα. Μόνο εμείς τολμήσαμε να πούμε αν υπάρχουν παιδιά να
δίνεται. Ή το ότι κάθε απόλυση θα πηγαίνει στον δικαστή και άρα θα γίνεται πιο δύσκολη και η
πρόσληψη".
"ΗΝΔ γλύφει τις συντεχνίες που γλύφει και ο ΣΥΡΙΖΑ" πρόσθεσε ο Σταύρος Θεοδωράκης.
Επιμένοντας, δε, για τη στήριξη που έδωσε το Ποτάμι στη Συμφωνία των Πρεσπών αναρωτήθηκε

"δεν είναι ντροπή για τον κεντρώο χώρο να εκπροσωπηθεί στην υπόθεση αυτή από τον ΣΥΡΙΖΑ;".
Όσοναφορά το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής είπε "προβλέπω ότι θα έχει μια μεγάλη
διαφορά υπέρ της ΝΔ" και ότι η Νέα Δημοκρατία "θα περάσει το 30%". "Φοβάμαι τις μικρές
δυνάμεις στην ουρά κάτι ψιλοακροδεξιούς και κρυπτοφασίστες" πρόσθεσε. "Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι
αλλιώς θα ηττηθεί το ζήτημα είναι η ήττα να αλλάξει το πολιτικό σύστημα" πρόσθεσε.
Κληθείςνα σχολιάσει τη δήλωση Βερναρδάκη με την οποία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογών
τον Ιούνιο, ο επικεφαλής του Ποταμιού είπε ότι "εντάσσεται σε έναν εκλογικό σχεδιασμό του
ΣΥΡΙΖΑ". "Θέλουν να πάει μέχρι τέλους, η εξουσία είναι γλυκιά πόσο μάλλον για έναν μηχανισμό
που γεύεται για πρώτη φορά την εξουσία" πρόσθεσε ο Σταύρος Θεοδωράκης.
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