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Χαλάνδρι, 20 Φεβρουαρίου 2012 
 
 
Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ, 
 

 
Θέµα: Να µην τιµωρηθούν αυτοί που πίστεψαν και στήριξαν την 

προσπάθεια για τη διάσωση της χώρας 
 
 
 
Αναγνωρίζουµε τη µεγάλη προσπάθεια σας για τη διάσωση της οικονοµίας 
και την παραµονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Η ευθύνη σας είναι ιστορική, 
καθώς κανένας Πρωθυπουργός µέχρι σήµερα δεν κλήθηκε να σηκώσει 
στους ώµους του ένα τέτοιο βάρος. Η προσοχή του ελληνικού λαού είναι 
στραµµένη επάνω σας και είναι καθολική η πίστη ότι θα επιτύχετε. 
 
Θα θέλαµε σ’ αυτή της κρίσιµη ώρα να αποστείλουµε προς εσάς µια ύστατη 
έκκληση, ώστε οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες πίστεψαν στη 
διάσωση της χώρας να µην τιµωρηθούν µε περικοπή των οµολόγων που 
διακράτησαν και να µην κινδυνεύσουν µε πτώχευση, κάτι που θα είχε 
βαρύτατες συνέπειες για τη θωράκιση της δηµόσιας υγείας. ∆εν πρόκειται 
για ένα λογιστικό ζήτηµα ή για µια υπόθεση µεγιστοποίησης κερδών. Είναι 
ζήτηµα επιβίωσης και διάσωσης χιλιάδων θέσεων εργασίας.  
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Επιπλέον πιστεύουµε ότι είναι µείζον ζήτηµα να µην πληγεί η πίστη του 
ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου στην αξιοπιστία και φερεγγυότητα του 
ελληνικού κράτους, καθώς από αυτή εξαρτάται η ανόρθωση του τόπου και 
η οριστική διάσωση της οικονοµίας. 
 
Είµαστε βέβαιοι ότι αυτά τα λεπτά και κρίσιµα ζητήµατα θα τα λάβετε 
σοβαρά υπόψη στην ιστορική προσπάθεια, την οποία έχετε αναλάβει για τη 
διάσωση της οικονοµίας και την περιφρούρηση του µέλλοντος της χώρας 
µας. 
 
 
Με εκτίµηση, 
 
 
∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


