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T6oo o Πρcυθυπoυργ66 Α. Σαμαρξ,6σo και o Αvππρ6εδρoq Eυιiγyελo6 iεv4ελoq,
61oυν δημ6αια εκφρ&oει η σι)μπαριiοτααη τoυζ, στα Φυoικ6 πρ6oωπα
πoυ 621oυv 1ιioει τ1ξ oικoνoμiεg τoυE.

Συνεμζ6μεvεq δηλdloε4. _αυvεμζ6μεvα ψ6ματα

Tελευταio xτblηιιαη δrjλωoη nεvιζελoυ απ6 τιγΔιεθηEκθεoη Θεαoαλοvfiqg τoν
Σεπτ6μβριo τoυ 2013 .

o' Kαι 6oη εκκρεμ6ητε9 61oυμε με μικρooμoλομoιi1oυq,61oυμε τrrv ηΘικ'l
υπoμ16ωoη vα τξ ταlcτoπoιηooυμε ,δεv τo 61oυμε ξεγd;ooτ πoτ6 αυτ6 ω6 ιlπox1r€ωoη.
Eiναι 6μω9 τελεiωg λriΘo6 αυη η συζηηση να αvoiγα μ λιiΘo5 τp6πo,λ&Θog iυρα
καινα αvαπαρdγει αβεβαι6ητα γι.α ην ευρωζcυη.

ΛιiΘog τρ6πo9 και λιiθog ιilρα ΔYo )φoNΙA META TΗN ΚΛoΠH .Tι ναιτε1
κανεξ....

H κoρoΤδiα τουg ξεκivησε και αιrvε2gfoηκε αoτ5oτoλα εq β6ρo9 ψαζ,xωρτsκαv6να
wδoιαoμ6, με απoτ€λεσμα Φμερα να εiμαoτε απελrnoιrενoι, πρoδoμθvoι και
oικoνoμικ& κατεστραμμθνοι.

Σαν Tλληνε6 πoλiτεg υφιοτ6μεθα τα βιiρβαρα μ6τρα μα ην αντιμετcozπσΙl ηg
κρiσηg,με απoλιioειg, μιrboει6 μιoΘioν, μειιiloεη αυντξεωv, aαp&τoιn, αvεργiα τ6oo
διτοl μαg 6oo και τωv παιδιiυν μαg, 6πω9 ι1λ.λωoτε 6λoι oιιyπ6λoιπoι αιlμπoλiτεg μαq
και vειπρ6oθετα. εμεξ υπoβληθηκαμε και στηv β,iρβαρη δημειloη των
απoταμεiloεων μαζ.'oλα αυτιi 626oυv oδηγηοει oυνoλικd δ6κα τ6oαερξ(14)
'E?ιληνεE oμoλoμoΦ26oυ9 βpι ση,μηg oε ακραiεE απoφιioεη και σιyFCεκριμεvανα
βdλoυν τθLoqoηv ζωη τoυt, μη αντ€γoνταqηv κατ6ντια σην oπofα τoυg oδηγηoαν'

Zητaμεη βofΘειιloα6 rboτε να αναδει1Θεi τo πρ6βλημα μαg καινα δoΘεi μiαqιια
λtio'η ο' αυτ6. Mε τιg εv6ηει6g τoυ9 κατ6φεραv να κλoviooυv τrιv εμπιστoαilvη μαg,
τ6οo &o Θεoμ6 ηg απoταμiευoηg, 6oo και oτην δlα μξ η χcbρα. Δεv ζητ6μ ol5τε
επδoτηoειq, o6τε απoζημιrboεη, o6τε oικoνoμικξ ano1βoεη. AIτ}'n ζτιτ6.ψνα μαζ
εzπoτρ6ψoυν ταγι'iψa,τα πoυ μαg θιxεψωl.

Σαg ζητιiμε να πρooθ6oετε και ην δικr1 oαg φιlnrη, μθoα αz16 τo Δημoτικ6
Συμβor1λιο, €τoι ιboτε vα μα6 δεμεi o πρωΘιrπoυρrξ TιΙινα'τoυ 0ιθooυμε το δilcαιo
αiημ6 βξ, πoυ δεv εivαι αιcoτε &λλo παρ6 η απ6δooη των oμoΜγων μαζ oην τιμη
κηoηg.

Mε ην ατ'1μαντικ6ταη α1ιη βof1Θεui oαg θα μπoρ6ooυμε να ξεπεριiooυμε ην
τραγι1Φ κατ6oταα11 oην oπo{α 626oυμε περι6λθει, μiνoνταg 6}ε9 μαg τιg
απoτgμιειiοεξ' T_Ι8η Toλλoi oυμπoλiτε6 μαq αδυvατoιiν να καλιiψow τιg καΘημριν66
αvιiγκεg διαβiωoη6 τoυq. Ανθρωπoι αξιoπρffiεξ,νoικoκιrραfot, €1oυν καταληξεινα
μην 61oυν κατd,λυμα να μiνoυν oι iδιoι και oι oικoγιfoει€g τoυζ, vα αιζovται ατα
αιroαlπα ηq εκcληoiαζ και vα γvωρiζoυv 6π μ αυτo6g ΔEN YΙIAP}G:Ι'AYΤΙO..
Mε τιg Θερμ6τερε6 an1αριατiεζ μαζ για τη εν6ργεlis σαζ.
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