
          ΟΙ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΑΚΟΜΑ ΖΟΥΝ !   ΩΣ ΠΟΤΕ;        .  

¨Εάν θέλεις να κτυπήσεις τη δημοκρατία ενός κράτους, αφάνισε τη μεσαία τάξη¨. Αυτά 

έλεγε πριν από είκοσι και πλέον αιώνες ο Αριστοτέλης και η ρήση του αποδείχθηκε 

διαχρονική.  

_Η αδιανόητη δημοσιονομική κρίση της χώρας μας, οδήγησε στην εξαθλίωση τη μεσαία 

τάξη του λαού μας, στην οποία  ανήκουν και οι απόστρατοι. Τα όνειρα και οι σκληροί 

αγώνες μιας ζωής 35 και πλέον ετών , των καλύτερων του βίου μας , για μια άνετη και 

λιγότερα προβλήματα στα δύσκολα χρόνια των γηρατειών έγιναν φτερό στον άνεμο και 

παρασύρθηκαν στην εξαθλίωση, την ανέχεια και στην μείωση του επιπέδου αξιοπρεπούς 

διαβίωσης. Την 23 Απριλίου του 2010 από τα ¨λεφτά υπάρχουν¨ φτάσαμε στο Καστελόριζο, 

την αναγγελία της εισόδου της χώρας στα επαχθή Μνημόνια που επέβαλαν στους πολίτες 

επώδυνα και δυσβάστακτα μέτρα. Μείωση χωρίς όριο μισθών και συντάξεων , πρόσθετα 

φορολογικά μέτρα (χαράτσια). Κυρίως όμως η μείωση των υπηρεσιών υγείας σε 

συνδυασμό με την αύξηση των κρατήσεων υπέρ υγείας δημιούργησε ανασφάλειες στους 

πολίτες με επακόλουθο  το άγχος και το στρές , με συνέπεια τη μείωση του προσδόκιμου 

της ηλικίας. Ίσως ένα μέτρο λύσης του δημοσιονομικού προβλήματος, παραβλέποντας 

πλέον το δημογραφικό αφού βρέθηκε η λύση με το ¨προσφυγικό, μεταναστευτικό¨.                                          

. Αυτά είναι τα περήφανα γηρατειά που ευαγγελιζόντουσαν αυτοί που με την ανικανότητά 

τους τα οδήγησαν στην εξαθλίωση και συνεχίζουν να μη ζητούν ταπεινά συγνώμη , αλλά 

ισχυρίζονται ότι θα μας ¨σώσουν¨. Έχουμε το δημοκρατικό δικαίωμα και δεν σας 

πιστεύουμε! Γιατί:     

_ H χώρα μας ¨αναγκάστηκε¨ σε μοναδική λύση( δεν σας πιστεύουμε) και οδηγήθηκε στα 

επαχθή Μνημόνια με κύριο γνώμονα τις περικοπές μισθών και συντάξεων , επιβολή φόρων 

και πρόσθετων χαρατσιών, που απαξίωσαν την ακίνητη περιουσία και εξαφάνισαν τα 

αποθεματικά ανάγκης των πολιτών , ακόμα και τα κειμήλια τα απορρόφησε ο ¨Ριχάρδος¨ 

και έγιναν ράβδοι χρυσού.  Η μεσαία τάξη , οι νοικοκυραίοι τα συνήθη υποζύγια η εύκολη 

λύση , θα σήκωναν και αυτό το βάρος οι φοροφυγάδες στο απυρόβλητο. Τα Μνημόνια 

διαδέχονταν το ένα το άλλο (κάθε χρόνο και μνημόνιο άλλου ¨χρώματος¨) με 

επαχθέστερους όρους για μισθωτούς και συνταξιούχους που τους οδήγησαν στην ένδεια, 

την ανεργία , στα συσσίτια ακόμα και στην αυτοκτονία. Η δημοσιονομική κρίση με την 

πειραματική λύση, με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση των δανειστών, με περικοπές 

μισθών και συντάξεων χωρίς καμία πρόβλεψη για ανάπτυξη οδήγησε τη χώρα σε βαθιά 

ύφεση και το χρέος αποδεδειγμένα μη βιώσιμο. Οι άλλες ευρωπαϊκές  χώρες των 

μνημονίων (Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κύπρος)  κατόρθωσαν με πολύ λιγότερες συνέπειες σε 

σύντομο χρόνο να ανακάμψουν οικονομικά κι να απαλλαγούν από τα μνημόνια, η χώρα 

μας διανύει το όγδοο έτος της φτώχιας των μνημονίων και βρίσκεται ακόμα σε βαθιά κρίση 

χωρίς κανένα φως στο βάθος  του τούνελ. 

 _Οι Πυθαγόρειοι υποστήριζαν ότι τα πάντα σε αυτό τον κόσμο μπορεί να αμφισβητηθούν 

εκτός από τους αριθμούς και επισήμαιναν την τελειότητά τους. Πιστεύω ότι διαβάζοντας το 

ακόλουθο κείμενο να εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα των αριθμών, που επιβεβαιώνουν τα 



όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, της εξαθλίωσης των αποστράτων. Προς τούτο χρησιμοποίησα 

τα μηνιαία δελτία πληρωμής της σύνταξής μου (αποδοχές  Ταξχου, με 81,6%σύντξη και 4 

πτητικά) από Σεπτέμβριο του 2010 έως 31-12-2016 χρόνος εφαρμογής μνημονίων.                                                                                                        

                    (1)  ΜΕΙΩΣΗ ΔΩΡΩΝ (13Ος ΚΑΙ 14Ος Μισθός)                                                                                           

. Το τσουνάμι των μειώσεων του εισοδήματος άρχισε με το πρώτο Μνημόνιο το 2010 

(τελευταίο δώρο Πάσχα Απρίλιο του2010), όπου μειώθηκαν τα δώρα Χριστουγέννων 

,Πάσχα και αδείας σε 400€,200€ και 200€ αντίστοιχα, για να έρθει ο Ν.4093/12 που τα 

κατάργησε από 1-1-2013. Σημειωτέον ότι τα δώρα καταργήθηκαν το Ιούλιο του 2010 στους 

αποστράτους συνταξιούχους με μικτή σύνταξη άνω των 2.500,00 €.                                                                                  

.   1) Μείωση έτους 2010       2.742,21 €  (αδείας- Χριστουγέννων )                                                                                                           

.   2) Μείωση έτους 2011       3.656,28 €  (Πάσχα, αδείας , Χριστουγέννων)                                                     

.   3) Μείωση έτους 2012       3.656,28 €  ( ______________ ‘’ _________)                                                  

.   4) Μείωση  έτους 2013      4.456,28  € (_____________’’  __________)                                                             

.  5) Μείωση έτους 2014        4.456,28 € (____________’’____________)                                                           

.  6) Μείωση έτους 2015        4.456.28 € (___________’’_____________)                                                   

.  7) Μείωση έτους 2016        4.456,28 €  (__________’’_____________)                                                     

.            ΣΎΝΟΛΟ     (1)          27.879,47 €                                                                                                                       

_           (2) ΜΕΙΩΣΗ  Ε.Α.Σ Ν.3865/2010 ΚΑΙ Ν.4002/2011                                                                                             

.  Με το Ν.3865/10 επιβλήθηκε η κράτηση Ε.Α.Σ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) στη 

μεικτή σύνταξη για το ΑΚΑΓΕ και με το Ν. 4002/11 αυξήθηκε ως εξής:                                               

.   1) Σεπτέμβριος 2010 έως και Δεκέμβριο 2010      4Χ139,25=  557,00 €                                                              

.   2) Ιανουάριος 2010 έως και Ιούλιο 2010               7Χ111,40=   779,89 €                                                       

.  3) Αύγουστος 2011 έως και Δεκέμβριο 2012     17Χ155,96 =2.651,32 €                                                             

.  4) Ιανουάριος 2013 έως και Δεκέμβριο 2014    24Χ 117,79= 2.826,96 €                                                          

.  5) Ιανουάριος 2015 έως και Δεκέμβριος 2016   26Χ146,74=3.521,76 €                                                                                           

_                                                                   ΣΥΝΟΛΟ    (2)              10.336,84  €                                                                                  

_         (3) ΜΕΙΩΣΗ  Ν.4024/2011                                                                                                                         

.   ΜΕ ΤΟ ν.4024/11επιβλήθηκε μείωση της μικτής σύνταξης ( αφαιρεμένης της Ε.Α.Σ) κατά 

20%στο ποσό από 1.200,00 € και άνω ως εξής:                                                                                                              

.   1) Δεκέμβριος 2011 έως και Δεκέμβριο 2012        13Χ 174,43 = 2.267,59 €                                                          

.   2) Ιανουάριος 2013  έως και Δεκέμβριο 2014        24Χ 129,07= 3.097,68 €                                                     

.   3)  Ιανουάριος 2015 έως και Δεκέμβριος 2016      24Χ149,92 = 3.598.08 €                                                                

.    4)  Αχρεωστ.  Καταβληθ. Φεβρ.2012 –Ιούν 2012  5Χ29,07=          145,35 €                                            

_                                                                           ΣΥΝΟΛΟ   (3)                9.108,70  €                                                          

-         (4) ΜΕΙΩΣΗ Ν.4051/2012                                                                                                                                      

.  Με το Ν.4051/2012 επιβλήθηκε από 1-1-2012 μείωση της μεικτής σύνταξης 

(αφαιρεμένων των μειώσεων Ε.Α.Σ, και του Ν.4024/11) κατά 12%στο ποσό από 1.300,00 € 

και άνω ως εξής:                                                                                                                                                                                  

.  1) Μάιος 2012 έως και Δεκέμβριος 2012               8Χ 71,72=   573,76 €                                                                   

.   2) Ιανουάριος 2013 έως και Δεκέμβριος 2013    12Χ49.25=   591,00 €                                                              

.   3) Ιανουάριος 2014  έως και Δεκέμβριος 2014   12Χ49,96=   599,52 €                                                     

.   4) Ιανουάριος 2015 έως και Δεκέμβριος  2016   24Χ 59,96=1439,04 €                                                           

.   5) Αχρεωστ. Καταλ. Μάιος 2012                              1Χ35,86=     35,86 €                                                      

_                                                                          ΣΥΝΟΛΟ   (4)           3.239,18 €                                                                               



.          (5) ΜΕΙΩΣΗ Ν.4093/2012                                                                                                                               

.   Ο αντισυνταγματικός (απόφαση του Σ.τ.Ε) Ν.4093/2012 του 2ου μνημονίου υπήρξε η 

ταφόπλακα των αποστράτων διότι ΜΟΝΟ σε αυτούς έγινε διπλή μείωση των συντάξεών 

τους, από 1-8-2012 η πρώτη ( ένταξη στα ειδικά μισθολόγια) και από 1-1-2013 η δεύτερη 

(ως συνταξιούχοι) , μείωση για έκτη φορά , ως εξής :                                                                                                                                                       

.  1) Μείωση Φεβρουάριος 2013 έως και Ιούνιος 2013         5Χ190,27=     951,35 €                                                                        

.  2) Μείωση  Ιούλιος 2013 έως και Δεκέμβριος 2014          18Χ163,63= 2.945,34 €                                                 

.  3) Μείωση  Ιανουάριος 2015 έως και Δεκέμβριος 2016   24Χ181,28= 4.350,72 €                                       

.  4) Αχρεωστ. Καταβλ. Φεβρ. 2013 _ Ιουλ. 20113                   6Χ 127,69=   766,14 €                                      

.  5) Αχρεωστ. Καταβλ. Φεβρ. 2013 _ Ιουλ. 2013                     6Χ31,71=        90,26 €                                                                         

.                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ  (5)               9.203,81 €                               

.  Το συνολικό ποσό κατά το οποίο μειώθηκε το εισόδημα του συνταξιούχου με την 

εφαρμογή των νόμων των μνημονίων ανέρχεται στο ποσό των 

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=59.768,00 € . Απίθανο και όμως αληθινό! Το ποσό αυτό αυξάνεται για 

κάθε μήνα του έτους 2017 περίπου κατά 909,25 €.                                                                                                 

. Αυτός ο αναμφισβήτητος  ΑΡΙΘΜΟΣ αποδεικνύει το βασικό παράγοντα φτωχοποίησης των 

αποστράτων που τους στέρησε τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Εν τούτοις είναι 

δύσκολο να ερμηνευτεί που δόθηκαν αυτά τα χρήματα;  Το δημόσιο χρέος πριν τα 

μνημόνια ήταν περίπου  225 δις € , που αναλογούσε ατομικό χρέος σε κάθε Έλληνα πολίτη 

περίπου 23.000,00 €. Ενθυμούμεθα το λεγόμενο «κάθε παιδί γεννιέται με ένα χρέος 23 χιλ. 

€».  Σήμερα το δημόσιο χρέος υπολογίζεται στα 325 δις  € και μου αναλογεί χρέος 

330.000,00 € καίτοι έχω στερηθεί με τα μνημόνια από την περιουσία μου ,την σύνταξή μου, 

περίπου τριπλάσιο ποσό και είναι άξιον απορίας , που πήγαν αυτά τα χρήματα ;  Αυτό 

αποδεικνύει ότι τα μνημόνια πειραματίσθηκαν και δεν είχαν στόχο να μας σώσουν, όπως 

ισχυρίζονται  αρκετοί. Εν τούτοις υπάρχει η ερμηνεία. Από στατιστικά στοιχεία προκύπτει 

ότι το 90%των ελλήνων πολιτών κατέχει μόνο ο 13% του πλούτου της χώρας και αυτοί 

δυστυχώς δέχονται το κύριο βάρος αποπληρωμής του χρέους. Επειδή τα εισοδήματα του 

50% των πολιτών είναι σχεδόν αφορολόγητα (ποσοστό ανεργίας 25%  και χαμηλοί μισθοί) , 

η μεσαία τάξη συνεπώς φορολογείται και πληρώνει και για όσους αδυνατούν, γιατί όχι και 

για αυτούς που φοροδιαφεύγουν, αλλά ως πότε στεγνώσαμε ; Αυτή είναι μια ερμηνεία του 

αδιανόητου , γιατί αυξήθηκε το ατομικό χρέος των ελλήνων  πολιτών ;  Πληρώνουν τα 

συνήθη υποζύγια  η μεσαία τάξη, μεταξύ αυτών και οι απόστρατοι. Είναι άξιον να 

αναφερθεί ότι ένα μέρος των εσόδων του κράτους δαπανάται και για τη διαβίωση  

(δαπάνες υγείας, παροχές κοινωνικών υπηρεσιών, στέγασης κ.α ελάχιστοι φορολογούνται ) 

των προσφύγων και λαθρομεταναστών που επιδεινώνουν την οικονομική κρίση της χώρας 

και αυξάνουν την ανεργία, μαύρη εργασία κ.α .  

 _  Τα ανωτέρω στοιχεία είναι ικανά να πείσουν και τον πλέον δύσπιστο ότι οι συνταξιούχοι 

απόστρατοι , που ανήκουν στη μεσαία τάξη, έχουν εξαθλιωθεί αντιμετωπίζουν σοβαρό 

πρόβλημα αξιοπρεπούς διαβίωσης και η δημοκρατία της χώρας κτυπήθηκε καίρια . Τα 

ανώτατα δικαστήρια , Ελεγκτικό Συνέδρο και Σ.τ.Ε , ειδικά για τις μειώσεις των συντάξεων 

των αποστράτων (διπλή μείωση Ν.4093/12) αποφασίζουν για την αντισυνταγματικότητα 

των νόμων των μνημονίων.  Η παραβίαση του Συντάγματος με τις αποφάσεις της 

δικαιοσύνης αποτελεί κτύπημα στο υπογάστριο της δημοκρατίας , όπως σοφά υποστήριζε ο 

μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος! 



 _ Απόστρατε ακόμα ζεις , αλλά πως ζεις; Υπομονή για τη Δημοκρατία και όποιος αντέξει !_                                               

Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης Σμχος (ε.α)                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


