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Η κρατική σκέψη μοιάζει να πηγαίνει
κάπως έτσι: «τα ταμεία είναι άδεια, οι
παππούδες ζουν πολλά χρόνια και δεν γί-
νεται να τους ταΐζουμε τσάμπα, οι συν-
τάξεις πρέπει να μειωθούν». Στην
πραγματικότητα, όμως, το ελληνικό κρά-
τος δεν κάνει ακριβώς αυτό που λέει ότι
κάνει. Το παράδειγμα των συντάξεων
είναι, νομίζουμε, χαρακτηριστικό. Γιατί,
φυσικά, σκοπός της επικείμενης ασφαλι-
στικής μεταρρύθμισης δεν είναι κανένα
«νοικοκύρεμα των ταμείων». Σκοπός
είναι η περαιτέρω υποτίμηση της εργατι-
κής δύναμης. Με άλλα λόγια, την αύξηση
των ορίων ηλικίας και τις περικοπές στις
συντάξεις δεν πρέπει να τις βλέπουμε
ξέχωρα από τις μειώσεις στους μισθούς
και τη γενικότερη αναδιάρθρωση της ερ-
γασίας. Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε
να υποστηρίξουμε δύο πράγματα. Πρώ-
τον, ότι η συζήτηση περί του «μη βιώσι-
μου ασφαλιστικού» έχει ξεκινήσει τρεις
τουλάχιστον δεκαετίες πριν από τα μνη-
μόνια. Και δεύτερον, ότι οι συντάξεις
ούτε δικαίωμα είναι ούτε κεκτημένο,
αλλά κομμάτι μιας ρύθμισης που τα τε-
λευταία χρόνια έχει ουσιαστικά πάψει να
υπάρχει. 

Σήμερα, το «40 χρόνια δουλειά με έν-
σημα και πλήρη σύνταξη στα 65» γίνεται
όλο και πιο ακατανόητο για όλο και πε-
ρισσότερους. Και πώς αλλιώς; Όταν δου-
λεύεις για μεγάλα διαστήματα «μαύρα»,
όταν μένεις άνεργος για χρόνια, όταν
παίρνεις δίωρα ένσημα, αργά ή γρήγορα
καταλαβαίνεις ότι (θέλοντας και μη) απο-
μακρύνεσαι οριστικά από την προοπτική
της μέχρι πρότινος θεωρούμενης «κανο-
νικής ζωής». Αν σε όλα αυτά, τέλος, προ-
σθέσουμε και το γεγονός ότι οι συντάξεις
των γιαγιάδων αποτελούν για το ήμισυ
περίπου της ελληνικής κοινωνίας το βα-

σικό εισόδημα, τότε τα πράγματα μπλέ-
κονται λίγο παραπάνω...

ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΣΚΕΦΤΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Είναι σχεδόν αδύνατο να μιλήσει κανείς
για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την
οργάνωση της εργασίας και με το ρόλο
του λεγόμενου κοινωνικού κράτους, χωρίς
να πέσει πάνω στη δεκαετία του '80. Για
την ακρίβεια στα μέσα της δεκαετίας,
τότε που το υπουργείο Οικονομικών, με
επικεφαλής τον κύριο Σημίτη, έβαλε
μπροστά το πρόγραμμα λιτότητας. Η
αλήθεια είναι ότι τότε το ελλη-
νικό κράτος, αν και κατέβαλε
μεγάλες προσπάθειες, τε-
λικά δεν κατάφερε να θε-
σμοθετήσει με τη μία όλα
αυτά που ευαγγελιζόταν
και τα οποία έγιναν αργό-
τερα κομμάτι της εργασια-
κής μας εμπειρίας (ευελιξία,
4ωρη εργασία, ατομικές συμβά-
σεις, κ.ά). Το έχουμε πει πολλές φορές,
αλλά δεν κουραζόμαστε να το επαναλαμ-
βάνουμε: η δεκαετία του '80 δεν αποτε-
λεί κανέναν χαμένο παράδεισο· ο
κρατικός μηχανισμός σκεφτόταν και δού-
λευε, δεν μοίραζε καραμέλες. Ας γί-
νουμε, όμως, πιο συγκεκριμένοι κι ας
ασχοληθούμε με το ζήτημα του ασφαλι-
στικού. Τότε, λοιπόν, το μακρινό εκείνο
1986, κυκλοφορούσε η ίδια φιλολογία
που επιβιώνει και ανακυκλώνεται εδώ και
τριάντα χρόνια: «Το Ασφαλιστικό λαμβά-
νει εκρηκτικές διαστάσεις και εξελίσσε-
ται σε βασική αιτία ανισορροπίας της
ελληνικής οικονομίας»,1 υποστήριζε τότε
ο καθηγητής κύριος Σπράος, τον οποίο
είχε καλέσει ο κολλητός του, κύριος Ση-
μίτης, για να συνδράμει στην εφαρμογή

του προγράμματος λιτότητας. Η ανησυ-
χία του καθηγητή δεν εισακούστηκε
άμεσα, αφού ένα χρόνο αργότερα κι
αυτός κι ο φίλος του βρέθηκαν εκτός
υπουργείου. Η επιμονή και οι κόποι τους,
όμως, δεν πήγαν χαμένοι. Δέκα χρόνια
αργότερα, ο Σημίτης ήταν πλέον πρωθυ-
πουργός κι ο Σπράος, ως ο εκλεκτός του
συνεργάτης, ανέλαβε να εκπονήσει μια
μελέτη για το ασφαλιστικό, όπου θα εξέ-
θετε τα προβλήματα και θα πρότεινε τρό-
πους αντιμετώπισής τους. Κι αυτό ακριβώς
έκανε: η έκθεση της Επιτροπής για την
Εξέταση της Μακροπρόθεσμης Οικονομι-

κής Πολιτικής με τίτλο Οικονομία
και Συντάξεις. Συνεισφορά στον

κοινωνικό διάλογο, δημοσι-
εύθηκε το 1997 από την
Εθνική Τράπεζα και πυρο-
δότησε σειρά αντιδράσεων
από διάφορα κομμάτια της

Αριστεράς.2 Ο Σπράος, ως
επικεφαλής της Επιτροπής,

μαζί με άλλους «ειδικούς» με-
ταξύ των οποίων ο Τάσος Γιαννίτσης

που τότε ήταν οικονομικός σύμβουλος
του Σημίτη και τέσσερα χρόνια μετά θα
γινόταν γνωστός για το περίφημο νομο-
σχέδιο Γιαννίτση, και ο Γιάννης Στουρνά-
ρας, τότε πρόεδρος του Συμβουλίου
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του
υπουργείου Οικονομίας, υποστήριξαν ότι
το ασφαλιστικό τη βγάζει δεν τη βγάζει
μέχρι το 2005 και πρότειναν να δου-
λεύουμε περισσότερο, το κράτος και τα
αφεντικά να πληρώνουν λιγότερες εισφο-
ρές κι αν δεν μας αρέσει, να κάνουμε
ιδιωτική ασφάλιση. 

Στην εν λόγω μελέτη υπάρχει κι η «φα-
εινή ιδέα» για τους τρεις πυλώνες (δη-
λαδή ένα πρώτο επίπεδο κατώτατης
σύνταξης της τάξης των 200 ευρώ, ένα

οι συντάξεις
ούτε δικαίωμα

είναι ούτε κεκτημένο,
αλλά κομμάτι μιας

ρύθμισης

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

Μια από τις μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού κράτους τα τελευταία χρόνια είναι ότι

έχει καταφέρει να παρουσιάσει τα πιο σημαντικά, πολιτικά, ζητήματα ως προβλή-

ματα αριθμητικής. Το 2010, φάνηκε σαν να είπε: το δημόσιο χρέος είναι τόσο, οι μισθοί

είναι τόσοι, οι κρατικές δαπάνες τόσες, οι προσθέσεις δεν βγαίνουν, ας αρχίσουμε τις

αφαιρέσεις. Κι οι εννιά στους δέκα συμφώνησαν: «ε, ναι. Οι αριθμοί δεν λένε ψέμματα.

Ζούμε πάνω από τις δυνάμεις μας». Την ίδια ακριβώς μέθοδο ακολουθεί και με το ασφα-

λιστικό που βρίσκεται τους τελευταίους μήνες στην επικαιρότητα. 
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δεύτερο επίπεδο ανάλογα με τις εισφο-
ρές του ασφαλισμένου κι ένα τρίτο επί-
πεδο ιδιωτικής ασφάλισης),3 η οποία
έρχεται κι επανέρχεται σήμερα. Οι οικο-
νομικοί εγκέφαλοι αυτής της χώρας χρη-
σιμοποίησαν μια αρτηριοσκληρωτική
γλώσσα, παρέθεσαν στοιχεία, πίνακες και
διαγράμματα για να μας πουν ότι πρέπει
να δουλεύουμε πιο πολύ κι αν τελικά δεν
ψοφήσουμε εν ώρα εργασίας, να παίρ-
νουμε μια σύνταξη που δεν θα φτάνει
ούτε για τις βασικές ανάγκες. Αξίζει μόνο
να αναφέρουμε ότι στο πόνημά τους
αφιέρωσαν ξεχωριστό υποκεφάλαιο με
τίτλο «Περιορισμός δικαιούχων -
Επιμήκυνση εργασιακού βίου»,
κλείνοντάς μας το μάτι και
υπονοώντας το προφανές·
ότι εδώ έχουμε να κά-
νουμε με κάτι πολύ ευρύ-
τερο από τις συντάξεις: 

Η εξίσωση της συνταξιο-
δοτικής δαπάνης κλείνει με
τον αριθμό των ατόμων που δι-
καιούνται σύνταξης. Αυτό γίνεται με
την επιμήκυνση της εργασιακής ζωής,
που μπορεί να επιτευχθεί και με τον
ορισμό ορίων ηλικίας ή την αυστηρο-
ποίηση σε ειδικές κατηγορίες όπως οι
συντάξεις αναπηρίας. 

[...] Αναβολή της συνταξιοδότησης
κατά ένα έτος έχει διπλό όφελος για το
ασφαλιστικό ταμείο: Πρώτον, δεν κατα-
βάλλεται η σύνταξη για αυτό το έτος.
Δεύτερον, ο ασφαλισμένος πληρώνει ει-
σφορές για ένα έτος περισσότερο.

Η έκθεση του Σπράου και των φίλων του
μπορεί να ήταν κάπως στρυφνή και σε
μερικά σημεία προχειρογραμμένη, μίλαγε
όμως με πολιτικό τρόπο και παρουσίαζε
τις απόψεις της ελληνικής αστικής τάξης
(ή έστω μέρους της) για το πώς πρέπει

να οργανωθεί η εργασία τα επόμενα χρό-
νια. Για να το πούμε με άλλα λόγια, το
διακύβευμα δεν ήταν οι συντάξεις αυτές
καθεαυτές, αλλά η εκ βάθρων αλλαγή των
εργασιακών σχέσεων· η εκ νέου νοημα-
τοδότηση της εργασίας και της ζωής της
ίδιας. Το ζήτημα, δηλαδή, ήταν να μπει
μπροστά ένας συνολικός κοινωνικός με-
τασχηματισμός, κομμάτι του οποίου θα
ήταν και οι συντάξεις. Για του λόγου το
αληθές, ορίστε τι έλεγε ο Σημίτης σε
συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ τον
Μάρτη του 1997:

Οι εξελίξεις είναι μη αναστρέψιμες. [...]
Δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια

αναθεώρηση της κοινωνικής
προστασίας. Αντιμετωπίζουμε
την εκ των πραγμάτων ανα-
μόρφωση του παραδοσιακού
κράτους. Δεν βρισκόμαστε
μπροστά σε μια παροδική,
όπως άλλοτε, αύξηση της

ανεργίας. Αντιμετωπίζουμε τη
συρρίκνωση της εγγυημένης

από τις μεγάλες επιχειρήσεις και το
κράτος απασχόλησης […] Αντιμετωπί-
ζουμε μια κολοσσιαία επανάσταση στον
τρόπο ζωής των κοινωνιών.4

Εν έτει 1997 (αλλά κι αργότερα, το 2001
με τις προτάσεις του Γιαννίτση), η συζή-
τηση περί ασφαλιστικής μεταρρύθμισης
προσέκρουε σε μια σχεδόν παντοδύναμη
εικόνα που είχε εδραιωθεί την περίοδο
της μεταπολίτευσης και αποτελούσε το
όνειρο της συντριπτικής πλειοψηφίας της
ελληνικής κοινωνίας. Αναφερόμαστε, φυ-
σικά, στην εικόνα του «μέσου εργαζόμε-
νου»· εκείνου με τη σταθερή δουλειά, που
αποταμιεύει για να χτίσει το σπίτι της
κόρης πάνω από το δικό του και περιμένει
να φτάσει τα 65 για να πάρει τη σύνταξη
και να πηγαίνει τακτικά στο χωριό. Η συγ-
κεκριμένη εικόνα δεν αποτελούσε μια
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το ζήτημα
ήταν να μπει

μπροστά ένας συνο-
λικός κοινωνικός

μετασχηματι-
σμός

Ο «ΚΛΕΦΤΗΣ» ΤΩΝ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Το 2012, με το περίφημο PSI, το
ελληνικό κράτος αποφάσισε να
«κουρέψει» τα ομόλογα που εξέ-
διδε για να εξοικονομήσει μερικά
δις ευρώ, τα οποία στη συνέχεια
τα διέθεσε για την περαιτέρω
«σωτηρία των τραπεζών». Το με-
γαλύτερο κομμάτι των ομολόγων
αυτών είχαν αγοραστεί από τα
ασφαλιστικά ταμεία κι από νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως
πανεπιστήμια και νοσοκομεία.
Μέσα σε μια νύχτα τα δις των τα-
μείων και των άλλων φορέων που
είχαν επενδυθεί (υποχρεωτικά) σε
ομόλογα του ελληνικού δημοσίου
έγιναν ένα σωρό πατσαβουρό-
χαρτα χωρίς ουσιαστικό οικονο-
μικό αντίκρυσμα. Το κράτος,
δηλαδή, έκρινε ότι τα κεφάλαια
που βάσει νόμου κατέθεταν οι ορ-
γανισμοί αυτοί στην Τράπεζα της
Ελλάδος έπρεπε να μπουν για τα
καλά στο παιχνίδι του δημόσιου
χρέους κι έτσι έκοψε περίπου το
75% της πραγματικής τους αξία.
Κι από τότε η γκρίνια για τα λάθη
των μνημονιακών κυβερνήσεων,
για την απρονοησία των διοικητών
της Τράπεζας, για την έξωθεν
πίεση καλά κρατεί. Τι το περίεργο,
όμως, έκανε το ελληνικό κράτος;
Αυτό δεν ελέγχει και δεν διαχει-
ρίζεται το κομμάτι του παραγόμε-
νου πλούτου που είναι ευρέως
γνωστό ως «κοινωνική ασφάλιση»;
Αφού, λοιπόν, αυτό αποφασίζει
για το πού θα πάνε τα λεφτά που
βγαίνουν από την εργασία εκατομ-
μυρίων ασφαλισμένων (είπαμε,
υποχρεωτικώς στην Τράπεζα της
Ελλάδος), αυτό κρίνει ποιες είναι
κάθε φορές οι πρωταρχικές ανάγ-
κες (βλέπε, επιβίωση τραπεζών),
για ποιες ατασθαλίες και ποια
«αδυναμία του συστήματος να
προβλέψει εξελίξεις και να ενερ-
γήσει προληπτικά ώστε να αποφύ-
γει τέτοιου είδους καταστάσεις»5

συζητάμε; 

Αυτή η διαδικασία, δηλαδή η διο-
χέτευση των αποθεματικών των
ταμείων ή αλλιώς των μελλοντι-
κών συντάξεων στη χρηματοδό-



ονειροφαντασία. Αντίθετα, ήταν πραγμα-
τικότητα για ευρύτερα κοινωνικά κομμά-
τια και ήταν αυτή ακριβώς που έθετε
εμπόδια στα όνειρα της παρέας του
Σπράου. Σήμερα που το «μέσος εργαζό-
μενος, με σταθερή δουλειά και σύνταξη
στα 65» έχει αρχίσει να θεωρείται κάτι
σαν ανέκδοτο, οι βλέψεις των μεγάλων
διανοητών ίσως μοιάζουν πιο «ρεαλι-

στικές» από ποτέ.

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΑ, ΑΛΗΘΕΙΑ, 
ΜΙΛΑΜΕ;

Χρησιμοποιήσαμε
παραπάνω το παρά-
δειγμα της διαδρο-

μής του κυρίου
Σπράου για να δεί-

ξουμε ότι το ελληνικό
κράτος σκέφτεται και προετοι-

μάζεται για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό,
και γενικότερα στην εργασία, εδώ και δε-
καετίες. Δεν είναι η τρόικα και ο Σόιμπλε
που το αναγκάζουν να κάνει πράγματα
που δεν θέλει. Είναι οι ανάγκες και οι
προτεραιότητες της αστικής τάξης που
υπαγορεύουν τις όποιες κινήσεις του.
Επομένως, για να καταλάβουμε τι διάολο
γίνεται με τις συντάξεις, δεν μπορούμε
παρά να κοιτάμε τι συμβαίνει γενικότερα
με τον ελληνικό καπιταλισμό. Ας πάρουμε
τα πράγματα από την αρχή. Οι συντάξεις
δεν είναι ούτε μαθηματικό παράδοξο,
αλλά ούτε και κάποιου είδους κεκτημένο

για το οποίο πρέπει να δοθεί ο νυν υπέρ
πάντων αγών. Το αν και πόση σύνταξη θα
πάρουμε, το αν θα δουλεύουμε μέχρι τα
80, το αν θα μπορούμε να πάμε σε ένα
νοσοκομείο όταν αρρωστήσουμε, είναι
ζητήματα που καθορίζονται από την πο-
ρεία του ταξικού ανταγωνισμού σε μια
καπιταλιστική κοινωνία κι όχι από την
ολιγωρία ή τη μοχθηρία κάποιων υπουρ-
γών. Σε τελική ανάλυση, αν το πρόβλημα
των ταμείων είναι ότι τόσα χρόνια το ένα
λάθος διαδέχεται το άλλο, με αποτέλε-
σμα αυτά να παραμένουν άδεια, γιατί δεν
μπαίνει τέλος στην παρανομοποίηση των
μεταναστών και γιατί δεν αναγκάζονται
τα αφεντικά να πληρώνουν τις εισφορές
τους, δηλαδή να κολλάνε σε όλους 8ωρα,
συντάξιμα ένσημα; Έλα, όμως, που το
θέμα δεν είναι λογιστικό, αλλά πολιτικό.
Γιατί ποιος, αλήθεια, θα αναγκάσει τα
αφεντικά να δίνουν περισσότερα λεφτά
για πάρτη μας; Ποιος, δηλαδή, θα ανατι-
μήσει την εργατική μας δύναμη τη στιγμή
που οι μόνοι που θα μπορούσαν να κά-
νουν κάτι τέτοιο (δηλαδή, εμείς), τρώνε
τη μία κατακεφαλιά μετά την άλλη; 

Αυτό που προσπαθούμε να πούμε εδώ
είναι ότι μια συζήτηση για το ασφαλι-
στικό που δεν λαμβάνει υπόψη τη γενική
διαδικασία υποτίμησης που οργανώνει
εδώ και δεκαετίες το ελληνικό κράτος και
την οποία εφαρμόζει με προσήλωση την
τελευταία εξαετία, απλώς στερείται νοή-
ματος. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με
κάτι τόσο τεράστιο όσο η κρατική πολι-
τική για την εργασία. Και σε μια ιστορική
συγκυρία που το ελληνικό κράτος έχει
επιλέξει να κρατάει μεγάλα κομμάτια του
πληθυσμού στο μεταίχμιο μεταξύ εργα-
σίας και ανεργίας για μήνες ή και χρόνια,
το να μιλάει κανείς για το «δικαίωμα στη
σύνταξη», προσπερνώντας χωρίς πολλά
πολλά την προαναφερθείσα συνθήκη,
μοιάζει τόσο εκτός τόπου και χρόνου όσο
κι ένας δεινόσαυρος στον Βόρειο Πόλο.
Κατά τη γνώμη μας, δεν γίνεται να αντι-

Ο κύριος Σπράος με πόνο ψυχής δηλώ-
νει το 2010: «Πάντοτε τοποθετούσα
τον εαυτό μου πολύ αριστερότερα του
πολιτικού κέντρου. Γι΄ αυτό και είναι
ειρωνεία της τύχης ότι το προσωπικό
μου αποτύπωμα στην ελληνική οικονο-
μική σκηνή είναι για πολλούς ταυτι-
σμένο με αντιλαϊκά μέτρα».
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ποιος θα
αναγκάσει 
τα αφεντικά
να δίνουν 
περισσότερα
λεφτά για
πάρτη μας;

τηση των άμεσων αναγκών του
ελληνικού καπιταλισμού καθόλου
πρωτοφανής δεν είναι. Για την
ακρίβεια, θεσμοθετήθηκε τη δε-
καετία του '50 και με μικρές δια-
φοροποιήσεις συνεχίζεται μέχρι
σήμερα.6 Να αναφέρουμε εδώ
μόνο ότι το ελληνικό κράτος, το
οποίο βγήκε ξέπνοο από τον Εμ-
φύλιο, ψήφισε τον Δεκέμβρη του
1950 τον Αναγκαστικό Νόμο
1611, σύμφωνα με τον οποίο
«όλα τα επενδυόμενα υπό μορφή
εντόκου καταθέσεως κεφάλαια
των Ασφαλιστικών Ταμείων παρα-
κατατίθενται υποχρεωτικώς εις
την Τράπεζαν της Ελλάδος».7 Η
Τράπεζα της Ελλάδας θα μεταβί-
βαζε τα κεφάλαια αυτά στις εμπο-
ρικές τράπεζες κι αυτές με τη
σειρά τους θα τα δάνειζαν σε
αφεντικά όπως ο Μποδοσάκης, ο
Νιάρχος, ο Ανδρεάδης, κ.ά, προ-
κειμένου να έρθει η «ανάπτυξη».
Η «ανοικοδόμηση» της χώρας,
λοιπόν, καθώς κι η «επούλωση
των πληγών» μπήκε μπροστά και
χάρη στα λεφτά που αποσπούσε η
κρατικά σχεδιασμένη κοινωνική
πολιτική από όσους είχαν την
τύχη να ζουν και να δουλεύουν
εκείνη την εποχή σε αυτή την
όμορφη χώρα. Σαν να λέμε, δη-
λαδή, δεν έγιναν όλα χάρη στην
αμερικάνικη βοήθεια και το σχέ-
διο Μάρσαλ!

Το πρόβλημα, λοιπόν, όσων κό-
πτονται για «την κλοπή και την
λεηλασία των αποθεματικών» δεν
είναι το ότι το ελληνικό κράτος
διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο και
τη διαχείριση του παραγόμενου
πλούτου και φροντίζει να χρημα-
τοδοτεί τις μπίζνες της αστικής
τάξης, αλλά και να πληρώνει τη
χασούρα της, με τα λεφτά της ερ-
γατικής. Το πρόβλημά τους είναι
ότι «δεν τα επενδύει σωστά».
Είναι να αναρωτιέται κανείς: αν
μας έφτιαχναν πάρκα και μας έβα-
ζαν να τρέχουμε υποχρεωτικά μια
δυο ώρες την ημέρα για να είμα-
στε υγιείς, να μην αρρωστήσουμε
και να μην επιβαρύνουμε τα τα-
μεία, θα έπρεπε να πετάμε από τη
χαρά μας;
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μετωπίζουμε τη σύνταξη ως το ύψιστο
γεγονός, αγνοώντας τις χιλιάδες μικρές
στιγμές της εργασιακής μας καθημερινό-
τητας. Άλλωστε τώρα που το ξανασκε-
φτόμαστε, ο δρόμος προς τη σύνταξη
των 300 ευρώ (και αν) είναι στρωμένος
με τα χιλιάδες ένσημα που δεν μας κολ-
λάνε, τις αμέτρητες απλήρωτες εργατο-
ώρες, τις συμβάσεις ενός μήνα, τα
μεγάλα διαστήματα ανεργίας, τα πεντά-
μηνα του ΟΑΕΔ και τα «μαύρα» μεροκά-
ματα. Σίγουρα, πάντως, δεν γίνεται να
αντιμετωπίζουμε τα ένσημα και τις συν-
τάξεις ως αυταξία, μη βλέποντας ότι
άλλο πράγμα σήμαιναν πριν από τριάντα
χρόνια, άλλο πράγμα σημαίνουν για κά-
ποιον που ακόμα και σήμερα έχει μια
σταθερή δουλειά, και πολύ περισσότερο
άλλο σημαίνουν για τους «ημι-νόμιμους»
μετανάστες εργάτες που, συν τοις άλλοις,
τα χρειάζονται και για την ανανέωση της
άδειας παραμονής τους. Ας μη γε-
λιόμαστε: τόσο τα ένσημα όσο
κι οι συντάξεις καθορίζονται
από τις ταξικές ισορροπίες
σε κάθε δεδομένη χρονική
περίοδο και δεν αποτελούν
ούτε δώρο που μας χρω-
στάει το κράτος, ούτε «ανα-
φαίρετο δικαίωμα» που κλη-
ρονομήσαμε από τους προηγού-
μενους.

Στο σημείο αυτό πρέπει, νομίζουμε, να
κάνουμε μια διευκρίνηση. Σε καμία περί-
πτωση δεν λέμε ότι το θέμα των συντά-
ξεων είναι αμελητέο ή ότι δεν μας αφορά,
αφού ποιος ζει ποιος πεθαίνει μέχρι τα
67. Κάθε άλλο· το θέμα και σημαντικό
είναι και μας αφορά άμεσα. Απλώς, μας
αφορά με τον τρόπο που είπαμε και προ-
ηγουμένως: όντας κομμάτι της διαδικα-
σίας υποτίμησης της εργασίας και της
ζωής μας γενικότερα. Γιατί πώς να το κά-
νουμε; Όταν το κράτος διακηρύττει ότι θα
μας δώσει μικρότερη ή καθόλου σύνταξη,
αυξάνοντας παράλληλα τα όρια ηλικίας
και κάνοντάς μας να δουλεύουμε μέχρι

που να μην μπορούμε να σταθούμε στα
πόδια μας, εννοεί ότι είναι διατεθειμένο
να μας υποτιμάει στο διηνεκές. Σημαίνει
ότι μας δίνει μια υπόσχεση για το πώς θα
κυλήσουν οι επόμενες δεκαετίες. Φυσικά,
τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο και
νομοτελειακό. Ωστόσο, τα σημερινά δε-
δομένα του ταξικού ανταγωνισμού αφή-
νουν πολλά περιθώρια δράσης στο

κράτος, το οποίο και χωρίς να χάνει
τον καιρό του επιχειρεί να συν-

τονίσει την παρούσα υποτί-
μηση της εργατικής μας
δύναμης με την προκατα-
βολική υποτίμηση της
μελλοντικής μας κατάστα-
σης. Μ' αυτά και μ' αυτά,

δεν θα έπρεπε να μας ξενί-
ζει και πολύ που το «αγαπη-

μένο μας κράτος», το οποίο
θεσμοθέτησε εν μία νυκτί τη μείωση των
μισθών κατά 25%, επιδιώκει τώρα να ξε-
φορτωθεί κι άλλα «βαρίδια». 

Βέβαια, σε μια κοινωνία η οποία ψάχνει
το ένσημο με τα κιάλια και σε μεγάλο
βαθμό επιβιώνει τα τελευταία χρόνια της
κρίσης ακριβώς λόγω των συντάξεων των
γιαγιάδων και των παππούδων, το ζήτημα
λαμβάνει μια επιπλέον διάσταση: αυτή
του εδώ και του τώρα. Για μεγάλα κομ-
μάτια της σημερινής ελληνικής κοινω-
νίας, η οποία μικρή σχέση έχει με εκείνη
του 1997 ή του 2001, η σύνταξη εκ των
πραγμάτων δεν είναι συνώνυμο ενός ξε-
κούραστου μέλλοντος. Είναι μάλλον η

απαραίτητη προϋπόθεση για να βγει ο
μήνας κι αποτελεί τον τελευταίο κρίκο
(μαζί ίσως με το ιδιόκτητο σπίτι) που την
κρατάει ακόμα σε μια μεταβατική κατά-
σταση μεταξύ του χθες και του αύριο.
Μια κατάσταση που είναι προφανές ότι
δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ, αφού
ακόμα κι αν δεν μειωθούν οι συντάξεις
κάποια στιγμή οι παππούδες θα πεθά-
νουν και τα παιδιά και τα εγγόνια θα πρέ-
πει να κάνουν αλλιώς τα κουμάντα τους.
Η κοινωνική αυτή συνθήκη, από τη μία
προσφέρει μια βαλβίδα αποσυμπίεσης και
κρατάει τη διάχυτη δυσαρέσκεια σε ελεγ-
χόμενα για το κράτος επίπεδα. Από την
άλλη, όμως, θέτει ζητήματα για τη μετέ-
πειτα διαχείριση όλων εκείνων των ανέρ-
γων που δεν παίρνουν επίδομα από τον
ΟΑΕΔ και δεν έχουν κάποιο άλλο εισό-
δημα. Το ελληνικό κράτος γνωρίζει πολύ
καλά ότι η μόνη σχέση που έχει με πολλά
κοινωνικά κομμάτια περνάει σχεδόν απο-
κλειστικά μέσα από τη σύνταξη της για-
γιάς. Όπως επίσης γνωρίζει ότι αυτός ο
τρόπος στοιχειώδους ενσωμάτωσης έχει
πολύ κοντινή ημερομηνία λήξης. Η «τα-
κτοποίηση» παρόμοιων εκκρεμοτήτων
δεν θα είναι και η πιο απλή υπόθεση για
τον κρατικό μηχανισμό, αφού είναι από
εκείνες τις περιπτώσεις που τσιγκλάνε τις
(όποιες) κοινωνικές ισορροπίες κι αυξά-
νουν τη δυσφορία με αλματώδεις ρυθ-
μούς. 
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τόσο
τα ένσημα όσο 
κι οι συντάξεις 

καθορίζονται από 
τις ταξικές ισορρο-

πίες 

Και για να δέσει το γλυκό: ο κύριος
Γιαννίτσης, εισηγητής του περιβόητου
«νομοσχεδίου Γιαννίτση» του 2001 για
το ασφαλιστικό. Άλλο ένα νομοσχέδιο
που αν δεν είχε «γκρεμιστεί στους δρό-
μους» θα είχε λύσει το πρόβλημα των
συντάξεων, σύμφωνα με τα λεγόμενα
των αφεντικών. 


