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ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ
Δεν θα δεχτούμε εμείς οι συνταξιούχοι να βάλουμε πλάτη για μία ακόμη φορά όπως
κάναμε και στο παρελθόν σε οικονομικά βάρη που πρέπει άλλοι να πληρώσουν.
Η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ) εκφράζει με
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή της στο να πληρώσουν και πάλι οι
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τις αυξήσεις στην ενέργεια, γιατί το ρεύμα είναι
δημόσιο αγαθό καθώς και σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
Την επαπειλούμενη κρίση δεν θα την πληρώσουν ξανά οι συνταξιούχοι οι οποίοι
έχουν αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν πως σήκωναν τα βάρη παραπάνω και
από τις δυνάμεις τους με αποτέλεσμα πολλά χρόνια τώρα οι συντάξεις τους να
βρίσκονται καθηλωμένες.
Δεν γίνεται και αυτή τη φορά οι αυξήσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης να
μετακυλίσουν και πάλι στους καταναλωτές στους εργαζόμενους στους
συνταξιούχους. Δεν γίνεται μετά από μία πολύχρονη οικονομική κρίση η οποία
επέφερε πολλά δεινά στους συνταξιούχους αλλά και η υγειονομική κρίση που
ακολούθησε να γίνεται αιτία ώστε ξανά τα βάρη να τα σηκώσουν στις πλάτες τους οι
αδύναμοι πολίτες.
Οι νέες αυτές αυξήσεις στο ρεύμα που εκτιμάτε ότι θα κινηθούν στο 50% αλλά και
σε είδη πρώτης ανάγκης άνω του 15% μας αναγκάζουν να αντιδράσουμε δυναμικά
και αποτελεσματικά. Δεν θα παραμείνουμε αδρανείς. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με
όλους τους υπόλοιπους πολίτες και εργαζόμενους, μαζί με όλους τους συνταξιούχους
μαζί με την κοινωνία για να πούμε ένα μεγάλο και τεράστιο «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η
ΚΟΡΟΙΔΙΑ».
Ζητάμε από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να κάνουν αυτό που
πρέπει να κάνουν και για το οποίο τους έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός. Να
αντιμετωπίσουν και αυτή την οικονομική κρίση που έρχεται και να βάλουν φρένο
στις ανατιμήσεις που ετοιμάζουν ιδιώτες και μεγάλες επιχειρήσεις σε βάρος των
πολιτών. Δεν γίνεται πάντα την κρίση να την πληρώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι εμείς
δηλαδή οι αδύναμες κοινωνικές ομάδες, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι ,οι
οποίοι μάλιστα στηρίζουν με την σύνταξή τους τα άνεργα παιδιά τους.
Ως ανώτατη γενική συνομοσπονδία συνταξιούχων Ελλάδας ενώνουμε την φωνή μας
με όλες τις φωνές των πολιτών και θα διαμαρτυρηθούμε έντονα για να ανακόψουμε
το νέο κύμα ανατιμήσεων που θα επιβαρύνει την ζωές μας σημαντικά και
υποβαθμίζει τις οικογένειές μας τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Όλοι μαζί λέμε φτάνει πια η κοροϊδία! Τώρα να αντιδράσουμε για να μην
εφαρμοστούν οι νέες ανατιμήσεις στο ρεύμα και τα είδη πρώτης ανάγκης .
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