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Ζητώ να γίνει δεκτό το αίτημα του παιδιού μου και από πλευράς ανθρώπινης, μιλάω σαν
πατέρας, να δώσουν λύση στο πρόβλημα» ανέφερε, ο πατέρας του Ρωμανού σημειώνοντας
πως ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ξέρει πού βρίσκεται το δίκιο.

«Σαν γονιός συμμερίζομαι την αγωνία για την υγεία του παιδιού σας, όμως ως
πρωθυπουργός που σέβεται τη διάκριση των εξουσιών δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να
παρέμβω στη Δικαιοσύνη» φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός.

Ο κ Τσίπρας έκανε αναφορά στην βουλή μιλώντας για λεονταρισμούς της κυβέρνησης προς
ένα παιδί σε αντίθεση με την τρόικα.

Ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος, λέγοντας στην : «Αν πάθει κάτι αυτό το παιδί, το
κρίμα στο λαιμό όσων ολιγώρησαν». Επίσης, σημείωσε ότι «αυτό το παιδί πρέπει να πάρει
τις ευκαιρίες του. Η Δημοκρατία δεν εκδικείται».

Να διακόψει την απεργία πείνας ο Νίκος Ρωμανός, ευχήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης,
Χαράλαμπος Αθανασίου, μιλώντας στη συζήτηση του προϋπολογισμού.

Τη δέσμευση ότι ο απεργός πείνας Νίκος Ρωμανός δεν θα αποδράσει σε περίπτωση που του
χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια για τις σπουδές του παρέσχε ο συνήγορός
του, Φραγκίσκος Ραγκούσης, και είπε ότι ο Ρωμανός αποδέχεται και το βραχιόλι.
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Η Αθήνα έγινε πεδίο οδομαχιών και βομβαρδισμών με μολότοφ από ταράτσες (νέος τρόπος
για να καούν οι αστυνομικοί των ματ ) ,στα Γιάννενα μια ομάδα αντιεξουσιαστών κατέλαβε
το δημαρχείο και θα παραμείνουν όπως δήλωσαν μέχρι την ικανοποίηση του αιτήματός του
Ρωμανού . Το ίδιο συνέβη και σε άλλους δήμους ανά την χώρα.

Κάποιοι δημοσιογράφοι επιμένουν με νόημα ότι όλα είναι σχέδιο της κυβέρνησης για να
υπάρξει αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης από την διαπραγμάτευση με την τρόικα
για να πάρει νέα μέτρα και να υπογράψει νέο μνημόνιο

Εμείς, όσο μετράει η γνώμη μας πιστεύουμε ότι η δημοκρατία δεν εμπεριέχει την
εκδικητικότητα, το δικαίωμα της παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε ένα νέο παιδί είναι
υποχρέωση ακόμη και όταν η νεότητα δείχνει αμετανόητη και εχθρική στη δημοκρατία.

Όταν δεν μπορεί να δοθεί λύση σε ένα τόσο εύκολο ζήτημα και γίνεται αντικείμενο
εχθροπραξιών πώς να πάρουν εθνικές κοινές αποφάσεις στα μεγάλα ζητήματα της χώρας.

Για την ζωή ενός παιδιού αντιπαλεύουν η για την επιβεβαίωση της πολιτικής τους ύπαρξης.

Στην δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα οι πολιτικοί με τις κρυμμένες δεύτερες σκέψεις
για την εξουσία τα δημιουργούν.

Α! Να θυμίσουμε τελικά η τρόικα επιστρέφει στην Αθήνα για τις υπογραφές.
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