
Γι’ αυτό μια από τις ανάγκες που μας έχει
προκύψει από συστάσεώς μας είναι η διά-
λυση αυτής της νεφελώδους και ωραι-
οποιημένης εικόνας που έχει φτιαχτεί για
την περίοδο που μάθαμε να ονομάζουμε
μεταπολίτευση. Ψάχνοντας να βρούμε τις
κρατικές στρατηγικές κατευθύνσεις από
τις αρχές αυτής της περιόδου και τι στο
καλό συνέβαινε με τον ταξικό ανταγωνι-
σμό, ήρθαμε αντιμέτωποι με τις κρατικές
δομές διαχείρισής του. Μία από τις πιο
κραυγαλέες που μας έθεσε εξαρχής ζή-
τημα ήταν η περίπτωση του ΟΑΕΔ
(άλλωστε τον επισκεπτόμαστε
τακτικά, να μην ξέρουμε και τι
γίνεται;), με την οποία
έχουμε καταπιαστεί παλιό-
τερα1 και θα συνεχίσουμε
να το κάνουμε και στο μέλ-
λον.

Παρακάτω θα ασχοληθούμε με
άλλες δύο κρατικές δομές που
έχουν ταυτιστεί με το λεγόμενο «προ-
νοιακό κράτος», τον Οργανισμό Εργατικής
Εστίας (ΟΕΕ) και τον Οργανισμό Εργατικής
Κατοικίας (ΟΕΚ). Δεν θα τις δούμε με τη
ματιά που έχουμε συνηθίσει ως τώρα να
βλέπουμε τέτοιους θεσμούς, δηλαδή ως
περιπτώσεις που συμμετέχουν ενεργά στις
διαδικασίες υποτίμησης και διαχείρισης
της εργατικής δύναμης, αλλά περισσότερο
ως πυλώνες μιας κοινωνικής συνοχής, έτσι
όπως άρμοζε στην «Ελλάδα της ΠΑΣΟΚά-
ρας». Ταυτόχρονα, θα τις δούμε ως ανα-
γκαίες διαδικασίες που βοήθησαν τον
ελληνικό καπιταλισμό να φέρει εις πέρας
τη διαδικασία αναδιάρθρωσης που αναγ-
κάστηκε να βάλει μπροστά, μετά τις εργα-
τικές αρνήσεις που συνάντησε στο τέλος
της δεκαετίας του '70.

ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ 

Τον Ιούλη που μας πέρασε πραγματοποι-
ήσαμε μια εκδήλωση, η μπροσούρα2 της
οποίας ήταν ένθετη στο προηγούμενο
τεύχος. Καθώς ετοιμαζόμασταν να βά-
λουμε σε μια σειρά τα όσα θα υποστηρί-
ζαμε στην εκδήλωση, βλέπαμε μπροστά
στα μάτια μας διάφορα αγχωτικά πραγμα-
τάκια. Ξανακοιτώντας τις αναφορές που
χρησιμοποιήσαμε για να τεκμηριώσουμε
τις θέσεις μας, μας δημιουργούνταν μια

όλο και πιο πραγματική εικόνα,
όχι μόνο της κατεύθυνσης του

ελληνικού καπιταλισμού τα
τελευταία τριάντα χρόνια,
αλλά και της ίδιας της
αφήγησής μας. Των ορίων
και των ελλείψεών της.

Αυτά τα οποία θα λέγαμε
μας άνοιγαν έναν ολόκληρο

κόσμο, τον οποίο όσο πιο καλα
προσπαθούσαμε να αναδείξουμε, τόσο
περισσότερο μας έβαζε ερωτήματα που
δεν ξέραμε να απαντήσουμε. Τα ερωτή-
ματα ήταν τα εξής: ποιοι τρόποι, ποιες μέ-
θοδοι, ποιέες δομές και ποιοι άνθρωποι
έκαναν εφικτή τη διαδικασία υποτίμησης
της εργατικής τάξης από τα ελληνικά
αφεντικά, κυρίως από το 1985 και μετά;
Για παράδειγμα, καθώς προσπαθούσαμε να
καταλάβουμε όσο καλύτερα γινόταν τα
όσα διαβάζαμε, πέφταμε πάνω σε κείμενα
που ερμήνευαν τον μεταπολιτευτικό ελ-
ληνικό κοινωνικό σχηματισμό κάπως έτσι: 

Η συγκεκριμένη περίοδος [1985-1989]
χαρακτηρίζεται από τον μετασχηματισμό
του ΠΑΣΟΚ από αριστερόστροφο ριζο-
σπαστικό κόμμα σε νεοφιλελεύθερο
αστικό μέσω της υιοθέτησης της στρα-
τηγικής της καπιταλιστικής αναδιάρθρω-

σης. Στο επίπεδο της πολιτικής πράξης,
η αλλαγή του σοσιαλιστικού κινήματος
θα εξειδικευθεί σ’ ένα πρώτο στάδιο με
την εξαγγελία της νέας οικονομικής πο-
λιτικής τον Οκτώβριο του 1985 και στη
συνέχεια με τη συνολική αποδοχή του
περιεχομένου της αναδιάρθρωσης […] Η
αποδοχή της στρατηγικής της αναδιάρ-
θρωσης εκφράστηκε με τη σημαντική με-
τακίνηση πλούτου από την πλευρά της
εργασίας στην πλευρά του κεφαλαίου την
περίοδο 1986-1987, τη σταδιακή εφαρ-
μογή των ελαστικών σχέσεων, την υιο-
θέτηση ιδεολογικών σχημάτων που
θεωρούσαν ως πρωταρχικούς παράγον-
τες της ελλιπούς ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονομίας το «υπερδιογκω-
μένο» κράτος, τους «μη παραγωγικούς»
εργαζόμενους, το υψηλό εργατικό κό-
στος κλπ.3

Και να κατευθείαν τα ερωτήματα: «και πώς
συνέβη αυτή η “σταδιακή εφαρμογή των
ελαστικών σχέσεων” που μας λες;», «ποιοι
συνέβαλαν και πώς σε αυτή την “υιοθέ-
τηση ιδεολογικών σχημάτων” ή σε ποια
θέση βρισκόταν ένα μεγάλο κομμάτι της
εργατικής τάξης που υιοθέτησε αυτά τα
ιδεολογικά σχήματα;». Ερωτήματα που
αδυνατούσαμε να απαντήσουμε ικανοποι-
ητικά στους εαυτούς μας.

Όσο προσπαθούσαμε να δώσουμε μια ερ-
μηνεία για την αρχή αυτής της διαδικα-
σίας, τόσο τα σχήματα του είδους «το '80;
Ρε το '80 γίναν όλοι ΠΑΣΟΚ» δεν ήταν αρ-
κετά για να ξεφύγουμε απ’ την αμηχανία
της άγνοιας. Όντως το '80 έγιναν όλοι
ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ εξέφραζε κοινω-
νικές σχέσεις που είχαν χτιστεί με υλικό,
υλικότατο τρόπο. Αυτός ο υλικός τρόπος,
με τον οποίο ένα μεγάλο κομμάτι της ερ-
γατικής τάξης μάθαινε να βλέπει τα συμ-
φέροντα του κράτους του ως δικά του και
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Όσοι μας διαβάζετε θα έχετε καταλάβει ότι μας έχει απασχολήσει αρκετά η κατάσταση

του ελληνικού καπιταλισμού, γενικά, και ειδικά τα έργα και οι ημέρες του από τις αρχές

της δεκαετίας του '80. Είναι αναπόφευκτο ότι για να αντιμετωπίσουμε με τα σωστά μας την

κατάσταση που αναδύεται σήμερα και τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σύνολο της ελληνι-

κής κοινωνίας, από τα εργασιακά μέχρι το επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων, θα πρέπει να

κατανοήσουμε διαδικασίες τριάντα ετών και βάλε. 



υιοθετούσε τα ιδεολογικά σχήματα των
αφεντικών, είναι βασικός για να κατανοή-
σουμε μια πτυχή της σημερινής μας ήττας.
Είναι βασικός για να κατανοήσουμε σε τι
μας καλεί η αριστερά να συστρατευθούμε
όταν μας φωνάζει στον αγώνα ενάντια
στην κατάρρευση του λεγόμενου κράτους
πρόνοιας. Είναι βασικός, τέλος, για να κα-
τανοήσουμε τις τεράστιες αλλαγές που
έχουν συμβεί στην εργασιακή διαδικασία,
στην εξαφάνιση των προνοιακών δομών
και στη μετάλλαξη του ρόλου τους με
τρόπο που να ταιριάζει στην εποχή.

ΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ... ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ... ΕΝΑ ΤΡΙΑ ΕΝΑ ΔΥΟ...

Από τα μέσα των ‘70s και υπό την πίεση
των εργατικών αρνήσεων, τα αφεντικά
έψαχναν τρόπους να βρουν λύσεις στα
προβλήματά τους· χρειάζονταν πλέον μια
κρατική δομή ικανή να φέρει σε πέρας την
καπιταλιστική αναδιάρθρωση. Ταυτόχρονα
όμως, η εργατική τάξη έπρεπε να διασπα-
στεί, να συνετιστεί και τέλος να έρθει σε
θέση να υπερασπιστεί (κατά ένα μεγάλο
της κομμάτι τουλάχιστον) την κρατική ρη-
τορική. Εδώ θα ασχοληθούμε με το τε-
λευταίο. Θα ασχοληθούμε με ένα
σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας, το
οποίο έπρεπε να διαλύσει τις διεκδικήσεις
των ανταγωνιστικών τότε σωματείων και
συνδικάτων. Το παρμένο, απ’ τους Ιτα-
λούς εργατιστές, σύνθημα «Τα θέλουμε
όλα» που έφεραν οι έλληνες φοιτητές και
οι μαχητικές απεργίες της περιόδου κατά
τα αφεντικά έπρεπε να μετατραπεί στο
«ένα δίκαιο μεροκάματο για μία δίκαιη ερ-
γάσιμη ημέρα». 

Με την επίσημη αναγνώριση της αριστε-
ράς και με τη διόγκωση της κρατικής
δομής, το ελληνικό κράτος κατάφερε να
φτιάξει, σιγά σιγά, έναν ιμάντα μεταβίβα-
σης χρημάτων και εξουσίας στον οποίο θα
προσδένονταν, τελικά, από τα υψηλό-
βαθμα στελέχη της αριστεράς μέχρι ευ-
ρεία κομμάτια της εργατικής τάξης.4 Η νέα
κρατική δομή που δημιουργήθηκε είχε ως
κύριο στόχο να ενσωματώσει κομμάτια
του κινήματος και να κάνει κυρίαρχη τη
ρητορική των αφεντικών που ήταν απα-
ραίτητη για να φτιαχτεί μια νέα ισορρο-
πία. Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εντός
της ελληνικής κοινωνίας που θα έκανε
ξανά ανεκτή την εκμετάλλευση της εργα-
τικής τάξης.

Είναι ευρέως γνωστό ότι πολλά δυτικά κα-
πιταλιστικά κράτη, από τον Β΄ Παγκόσμιο

Πόλεμο και μετά, υιοθέτησαν ένα κεϋν-
σιανό μοντέλο στην πολιτική τους. Το ελ-
ληνικό κράτος από τη δική του θέση
εφάρμοσε ανάλογες κατευθύνσεις· διεύ-
ρυνε την κρατική δομή και κυρίως το προ-
νοιακό κομμάτι, με σκοπό να ενσωματώσει
κομμάτια της αριστεράς και νομιμοποίησε
τα συνδικάτα ώστε να γίνουν επιτηρητές
των από κάτω. Ωστόσο, ο σκοπός δεν ήταν
να γίνουν όλοι οι ΚΚΕδες κρατικοί υπάλλη-
λοι. Η αριστερά δεχόταν μεγάλο μέρος των
κρατικών χρημάτων και με τη σειρά της
μοίραζε θέσεις και μπετονάριζε τη συνοχή
της. Έγινε κομμάτι του κράτους και το εσω-
τερικό της δέθηκε μαζί του. Σημαντική με-
ρίδα της εργατικής τάξης μικροαστικο-
ποιήθηκε μέσω αυτής της διαδικασίας, και
γι’αυτό το λόγο η ρητορική του
καλού κράτους πρόνοιας έγινε
κυρίαρχη. Δεν είναι τυχαίο ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο, υπε-
ρασπίζεται αυτές τις σχέσεις
και μας καλεί να συστρατευ-
τούμε στην υπεράσπιση
ενός μοντέλου εκμετάλλευ-
σης που οι αλλαγές στον ελλη-
νικό καπιταλισμό το καθιστούν
πλέον παρωχημένο. 

Οι περιπτώσεις των ΟΕΕ και ΟΕΚ, όπως θα
δούμε στη συνέχεια, είναι ενδεικτικές των
δομών και των σχέσεων που σχηματίστη-
καν στη μεταπολίτευση και αποτέλεσαν
πυλώνες του προνοιακού κρατικού μηχα-
νισμού. Για άλλη μια φορά βέβαια καλό
κράτος-πατέρας δεν υπήρξε· αυτό που
υπήρξε ήταν απόσπαση χρημάτων από την
εργατική τάξη για την στήριξη του ελλη-
νικού κεφαλαίου.

Ο.Ε.Κ.

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας είναι
γνωστός για αυτά τα κιτς σοβιετικού
τύπου κουτιά από μπετόν που βρίσκονται
σε όλη την ελληνική επικράτεια, τις εργα-
τικές πολυκατοικίες. Βέβαια, αρκετές
απ’αυτές κατασκευάστηκαν από την ΜΟΜΑ
(Μεικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγ-
κρότησης),5 αλλά απ’ τη δεκαετία του '80
και έπειτα ο ΟΕΚ τσίμπησε αποκλειστικά
αυτή την εργολαβία. Το Υπουργείο Εργα-
σίας στην ιστοσελίδα του αναφέρει για τον
ρόλο του ΟΕΚ:

O Oργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)
ήταν ο κύριος φορέας κοινωνικής κατοι-
κίας στην Ελλάδα. Αποτελούσε το κύριο

όργανο άσκησης κοινωνικής στεγαστι-
κής πολιτικής και ταυτόχρονα τον

μεγαλύτερο κατασκευαστικό
φορέα κατοικίας, αφού οι οι-
κισμοί οργανωμένης δόμη-
σης που σχεδίαζε και
οικοδομούσε σε όλη την ελ-
ληνική επικράτεια αντιπρο-

σώπευαν το 96% περίπου
της συνολικής ετήσιας οικοδο-

μικής δραστηριότητας του δημό-
σιου τομέα […] Βασικά στεγαστικά

προγράμματα ήταν α) το πρόγραμμα
έτοιμης κατοικίας, β) το πρόγραμμα επι-
δοτούμενου επιτοκίου, γ) το ειδικό στε-
γαστικό, δ) η επιδότηση ενοικίου κ.α.6

Μην ξεχνάμε ότι μεταπολεμικά ο κατα-
σκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα ήταν μια
απ’ τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της
χώρας, όσον αφορά το μερίδιο της εσω-
τερική αγοράς, και στήριζε την εθνικό-
φρονα μικροαστική τάξη του
μετεμφυλιακού κράτους. Αντιμετώπισε
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ένα
νέο κοινωνικό

συμβόλαιο που θα
έκανε ξανά ανεκτή
την εκμετάλλευση

της εργατικής
τάξης

Το κάποτε περίφημο Ηλιακό Χωριό. Κατασκευάστηκε το 1984 στην Πεύκη Αττικής από τον αρχι-
τέκτονα Τομπάζη (βλέπε και ανάπλαση Πεδίου του Άρεος), με την εφαρμογή ηλιακών συστημά-
των. Ξέρετε, και να μένει το πόπολο και να προστατεύεται το περιβάλλον. Πρωτοπόρο οικιστικό
συγκρότημα 435 «ηλιακών» κατοικιών, στο οποίο μένουν (ή τουλάχιστον έμεναν, γιατί δεν ξέ-
ρουμε ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα) δικαιούχοι του ΟΕΚ.
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όμως σοβαρότατα προβλήματα τη δεκαε-
τία του 1960 χάριν και στους αγώνες των
οικοδόμων. Μετά τη χούντα, οι εργατικές
διεκδικήσεις ανέβασαν το μισθολογικό κό-
στος των οικοδόμων ρίχνοντας στα τάρ-
ταρα το ποσοστό κέρδους. Σε αυτό το
πλαίσιο, το ελληνικό κράτος πήρε την πο-
λιτική απόφαση να αναζητήσει αγορές σε
άλλες χώρες, ώστε οι μεγάλες ελληνικές
κατασκευαστικές εταιρείες να συνεχίσουν
τον κύκλο εργασιών τους. Πολλές ήταν  οι
επιχειρήσιες που μετέφεραν τις δραστη-
ριότητές τους εκείνη την περίοδο στη
Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το ελληνικό κρά-
τος ανησυχούσε για το συμφέρον του κε-
φαλαίου του συνολικά και έπρεπε να βρει
έναν τρόπο για να σωθεί και ο τεράστιος
συρφετός των μικροεργολάβων στο εσω-
τερικό του. Η λύση που βρήκε ήταν η ροή
χρημάτων από τις ασφαλιστικές κρατήσεις
της εργατικής τάξης προς τομείς που είχαν
πρόβλημα -όπως ακριβώς ο κατασκευα-
στικός- ή, όπως θα δούμε με την Εργατική
Εστία, προς τομείς που αναδεικνύονταν ως
καινούριοι φιλόδοξοι κύκλοι καπιταλιστι-
κής αξιοποίησης. 

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας που
πάτησε σε υλικές ανάγκες της ερ-
γατικής τάξης, ήταν η δημι-
ουργία ενός κοινωνικά
νομιμοποιημένου ιμάντα
μεταβίβασης χρημάτων
από την εργατική τάξη
προς συγκεκριμένα αφεν-
τικά. Αυτή η νομιμοποίηση
δεν προήλθε απλά από το ότι
όντως η εργατική τάξη χρειαζό-
ταν ένα κεραμίδι πάνω απ’ το κεφάλι
της ή κάπου να κοιμηθεί στις διακοπές. Η
ενσωμάτωση των συνδικάτων στον κρατικό
μηχανισμό και ο μανδύας που έφτιαξε η
αριστερά για να συμμετέχει στη διαχείριση
της εργατικής τάξης, ήταν αυτό που κατέ-
στησε κοινωνικά αποδεκτές αυτές τις κρα-
τικές επιλογές. Η θέση των συνδικάτων
μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς ήταν
κομβική, αφού συμμετείχαν στα διοικητικά
συμβούλια. Είναι κοινός τόπος ότι τα συν-
δικάτα έπαιρναν χρήματα απο την Εργατική
Εστία με αφορμή τις εκλογικές τους διαδι-
κασίες.7 Για τη σύνθεση του Διοικητικού
συμβουλίου του ΟΕΚ, το Υπουργείο Εργα-
σίας μιλάει ως εξής:

Ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
(ΝΠΔΔ) εποπτευόταν από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
(πρώην Υπουργείο Εργασίας). [...] Το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του ΟΕΚ αποτελού-

ταν από 15 Μέλη. Πρόεδρος του Συμ-
βουλίου ήταν ο Πρόεδρος του ΟΕΚ. Στο
Συμβούλιο μετείχαν εκπρόσωποι από το
Ελληνικό Κράτος (Υπουργείο Απασχόλη-
σης και ΥΠΕΧΩΔΕ), Εκπρόσωποι Μισθω-
τών, Εργοδοτών, ΚΕΔΚΕ, καθώς και
αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων του
ΟΕΚ.8

Αυτού του είδους η τριμερής διοίκηση
(κράτος, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι,

εκπρόσωποι αφεντικών) χαρα-
κτήριζε τις δομές στις οποίες

αναφερόμαστε. Από τον ΟΕΚ
μέχρι την ΑΣΠΕ (πολύτε-
κνοι) χτιζόταν λιθαράκι -
λιθαράκι μια σχέση μεταξύ
συνδικαλιστών - κομμάτων -

αφεντικών, η εικόνα της
οποίας σήμερα οδηγείται στη

λήθη. Αυτή η σχέση όμως, τότε
ήταν τόσο αναγκαία που χωρίς την έγκριση
μιας από τις τρεις μεριές δεν μπορούσε να
σηκωθεί ούτε πολυκατοικία. Πιθανότατα
ούτε καν αυθαίρετο τριώροφο στην Κερα-
τέα.

Ο.Ε.Ε.

Οι λειτουργίες του Οργανισμού Εργατικής
Εστίας, όπως περιγράφονται στην ανακοί-
νωση των εργαζομένων για την υπερά-
σπισή του το 2012, όταν, με το 2ο
μνημόνιο, ανακοινώθηκε το κλείσιμο των
ΟΕΕ και ΟΕΚ, έχουν ως εξής:

α) λειτουργούν οι 25 βρεφονηπιακοί
σταθμοί του Οργανισμού που χτίστηκαν
και λειτουργούν με τα δικά σας λεφτά και
φιλοξενούν 2.000 παιδιά ελλήνων εργα-
ζομένων,

β) συντηρούνται 2.700 ξενοδοχειακές

μονάδες και οι εργαζόμενοι σ' αυτές. Με
το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού
ενισχύονται γενικότερα οι υπηρεσίες του
Τουρισμού, διατηρούνται θέσεις εργα-
σίας, μειώνεται η εποχική απασχόληση
και τονώνονται οι τοπικές οικονομίες. Με
την κατάργηση του Οργανισμού θα μει-
ωθεί ο εσωτερικός τουρισμός κατά
4.000.000 διανυκτερεύσεις πράγμα που
θα οδηγήσει σε απόγνωση τις 2.700 ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις και τους εργα-
ζόμενους σε αυτές,

γ) παίρνουν ανάσες ζωής και ανάπτυξης
χιλιάδες επιχειρήσεις επισιτισμού, και
όχι μόνο, μέσα από τα εκδρομικά προ-
γράμματα. Με την κατάργηση του Οργα-
νισμού 900 τουριστικά λεωφορεία
πανελλαδικά, θα βρεθούν σε δυσχερή
θέση, διότι δεν θα συμμετάσχουν στα
εκδρομικά προγράμματα του Οργανισμού.
Οι 3.000 επιχειρήσεις επισιτισμού πα-
νελλαδικά θα δουν το εισόδημά τους να
καταβαραθρώνεται.

δ) διατίθενται δελτία θεατρικών χειμερι-
νών και θερινών παραστάσεων τόσο για
ενήλικες όσο και για παιδιά. Με το πρό-
γραμμα διανομής θεαμάτων ενισχύονται
οι θεατρικές σκηνές οι οποίες στηρίζουν
το πολιτιστικό κομμάτι της χώρας.

Συν τοις άλλοις, για μεγάλο χρονικό διά-
στημα ο ΟΕΕ έδινε κουπόνια για βιβλία και
επίδομα στα νέα ζευγάρια. Αυτό πάντως
που μας ενδιαφέρει είναι αυτά τα σημεία
στα οποία οι εργαζόμενοι του ΟΕΕ έδωσαν
έμφαση: στήριξη της τουριστικής βιομη-
χανίας, του τομέα των μεταφορών και επι-
σιτισμού, καθώς και στήριξη της
βιομηχανίας στην οποία κυριαρχεί η αρι-
στερά (η πολιτισμική παραγωγή, ντε).
Έπεσαν όμως έξω. Η αλλαγή στην παρα-
γωγική διαδικασία τα είχε καταστήσει από

η λύση ήταν η
ροή χρημάτων από

τις ασφαλιστικές κρα-
τήσεις της εργατικής
τάξης προς τομείς

που είχαν πρό-
βλημα

Γραφιστικό (αμφιβόλου αισθητικής) που συνοδεύει διαδικτυακές δακρύβρεχτες καταγγελίες για
το κλείσιμο του ΟΕΕ. Ξέρετε… μας παίρνουν τα τσάμπα εισητήρια και τέτοια. Το πρόβλημα είναι
ότι ποτέ δεν ήταν τσάμπα. Το τσάμπα δεν πέθανε το 2010. Το τσάμπα από τις απαρχές του κα-
πιταλισμού σήμαινε να δίνουμε στα αφεντικά και να νομίζουμε ότι μας χαρίζουν.
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δυνατά διαπραγματευτικά χαρτιά σε αδύ-
ναμα, σαν καμμένα τραπουλόχαρτα. Η δια-
δικασία μεταφοράς χρημάτων απ’ την
εργατική τάξη προς συγκεκριμένα αφεν-
τικά άρχισε να χωλαίνει. Ο ΟΕΚ και ο ΟΕΕ
παραμερίστηκαν και τη θέση τους έπαιρ-
ναν όλο και περισσότερες «μέθοδοι από-
λυτης υπεραξίας». Η μεταφορά θα γινόταν
όλο και πιο συχνά με γκλομπς.

Ο ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΟΣ ΡΟΓΧΟΣ
(ΝΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΒΑΛΑΜΕ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ)

Αυτό που ζούμε κυρίως από το 2008
και μετά -αυτό που η αριστερά
έχει ονομάσει «κατάρρευση
του κράτους Πρόνοιας» και
η δεξιά «τέλος της μεταπο-
λίτευσης»-έχει δύο όψεις.
Η μία είναι ο μετασχηματι-
σμός δομών όπως ο ΟΑΕΔ
και ο εναγκαλισμός τους με
τους μηχανισμούς καταστολής.9

Η δεύτερη είναι το ξεπέρασμα
δομών όπως ο ΟΕΚ και ο ΟΕΕ. Η αδυναμία
τους να ανταποκριθούν στις αλλαγές που
έχουν συμβεί στην τεχνική σύνθεση της
εργατικής τάξης έχει θέσει σε αχρηστία
τον ρόλο τους ως μηχανισμούς κοινωνικής
συνοχής. Για να μεταφέρεις την κρατική
ρητορική στην εργατική τάξη πρέπει να
έχεις άμεσες σχέσεις μαζί της. Μπορεί
λοιπόν οι ντόπιοι κρατικοί υπάλληλοι να
την μετέδιδαν στα αδέρφια και τους γεί-
τονές τους, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν
είχαν ποτέ στην ατζέντα τους την συνα-
ναστροφή με τους μετανάστες. 

Με το μνημόνιο του 2012 το παραπάνω
ξεπέρασμα επικοινωνήθηκε με δύο tricky
τρόπους· αφενός με τη μείωση των ασφα-

λιστικών εισφορών και αφετέρου με τη
μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Στα
μέτρα που πέρασαν, κάποια από τα κύρια
σημεία που τέθηκαν ήταν:

1) η πτώση του κατώτατου μισθού 32%
για τους εργαζόμενους εώς 25 ετών και
22% για τους μεγαλύτερης ηλικίας,
2) η διαιτησία μεταξύ εργοδοτών - εργατών, 
3) η μείωση του επίδόματος ανεργίας κατά
3,5 επιδόματα,
4) η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι περιγραφές για το περιεχόμενο αυτών
των μέτρων, αποτυπώθηκαν στον

τύπο της περιόδου ως εξής: 

η ιστορικής σημασίας μετα-
βολή στα κριτήρια διανομής
του προϊόντος (με το πά-
γωμα των ωριμάνσεων, την
κατάργηση επιδομάτων μετά

τη λήξη της τρίμηνης μετε-
νέργειας των συμβάσεων εργα-

σίας και τη δυνατότητα μείωσης
των κατώτατων μισθών από 22% έως

32%) προκαλεί ανατροπές όχι μόνο
στο αντικείμενο της συλλογικής σύμ-
βασης που είναι ο μισθός, αλλά και
στο υποκείμενο της συλλογικής δια-
πραγμάτευσης, που είναι τα συνδι-
κάτα και οι εργοδοτικές οργανώσεις
[…] οι αντιπροσωπευτικοί φορείς, οδη-
γούνται σε διάλυση […] Διαλύονται οι
δύο από τους τρεις βασικούς οργανι-
σμούς, η Εργατική Κατοικία και η Εργα-
τική Εστία (πλην του ΟΑΕΔ) στους
οποίους συνδιοικούσαν επί χρόνια συν-
δικαλιστές και εργοδότες.10

Ο κόσμος, κυρίες και κυρίοι, έχει αλλάξει
άρδην από τις αρχές του 1980 και ο «συμ-
μετοχικός ή άλλος συνδικαλισμός που δέ-
σποζε επί δεκαετίες στη χώρα, ιδιαίτερα

στον δημόσιο τομέα», δείχνει να έχει φάει
τα ψωμιά του. Η δύναμή του που έφτανε
στο σημείο να εξαρτούν οι κυβερνήσεις
«την πολιτική τους επιρροή από τη συναί-
νεση μέσω των δικών τους παρατάξεων
και των συνδικαλιστών»,11 έβγαλε τον επι-
θανάτιο ρόγχο του το 2012. Οι τότε δια-
δηλώσεις της ΓΣΕΕ έδειξαν την
απειροελάχιστη πραγματική επιρροή που
είχε απομείνει στους εργατοπατέρες,
στους πρωτεργάτες της κοινωνικής συνο-
χής των ‘80s. Στους τύπους που απέκτη-
σαν δύναμη στις πλάτες του εργατικού
κινήματος βασιζόμενοι στον ελέγχο μέσα
στον χώρο εργασίας. Κόντρα σε διάφορες
αριστερές αναλύσεις12 επρόκειτο για μία
καπιταλιστική διαδικασία που αντλούσε τη
δύναμή της, όχι από οικονομικά μεγέθη και
ισολογισμούς, αλλά από μια δύναμη κοι-
νωνική που απέρρεε απ’ τον έλεγχο της ερ-
γασιακής διαδικασίας. Και όμως αυτή η
δύναμη εξαιτίας της ατομικιστικής μικροα-
στικοποίησης των ‘90s, της παρανομοποί-
ησης εκατομμυρίων μεταναστών και της
αλλαγής στις εργασιακές διαδικασίες έχασε
το χαλάκι κάτω απ’ τα πόδια της.

Οι υπάληλλοι της Εργατικής Εστίας έκλαι-
γαν για τον ελληνικό τουρισμό που ετοιμα-
ζόταν να χάσει 4.000.000 διανυκτερεύσεις,
αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε κανέ-
ναν ξενοδόχο να κλαίγεται για το κλείσιμο
της εργατικής εστίας. Απεναντίας, οι ξε-
νοδόχοι ήταν ευχαριστημένοι από την
υποτίμηση που είχε υποστεί η εργατική
τάξη εν έτει 2012. Μην ξεχνάμε πως το
2015 έσπασαν ρεκόρ κρατήσεων13 χωρίς
κλίνες κλεισμένες από τα προγράμματα
της Εργατικής Εστίας, ανταγωνιζόμενοι
τους ξένους αντιπάλους τους στην τουρι-
στική βιομηχανία και κερδίζοντας από τα
φτηνά (λόγω της υποτίμησής μας) ελκυ-
στικά πακέτα που πρόσφεραν. Η αδιαφο-
ρία τους για το κλείσιμο του ΟΕΕ
προερχόταν απ’ αυτό που διέκρινε (sic) ο
ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) ήδη
το 2012:

ιδιαίτερη έξαρση του φαινομένου της
ανασφάλιστης εργασίας παρουσιάζει ο
τουριστικός τομέας. Κατά το δίμηνο
Ιουνίου - Ιουλίου το ποσοστό ανασφά-
λιστων στον κλάδο αυτόν, για παρά-
δειγμα, στην Κέρκυρα έφτασε το 46%
και στην Κρήτη κυμαινόταν στο 43%.14 

Το ελληνικό κράτος αποφάσισε να αφαιρέ-
σει τη βοήθεια, μπορούμε να την πούμε
και κρατικό προστατευτισμό, που έδινε
στην τουριστική βιομηχανία με την μορφή

για
να μεταφέρεις

την κρατική ρητο-
ρική στην εργατική

τάξη πρέπει να έχεις
άμεσες σχέσεις

μαζί της

Μπογιές στο κτίριο της ΓΣΕΕ. Οι διάφορες απεργιακές πορείες μετά το 2010 (που στη συντριπτική
τους πλειοψηφία είχαν καλεστεί από την ΓΣΕΕ) ξεκινούσαν με μια επιθετική «συμβολική παρέμ-
βαση» στο κτίριο της, καταδεικνύοντας, υποθέτουμε, την προδοτική της στάση απέναντι στην επί-
θεση στα «κεκτημένα» μας. Το πρόβλημα (πάλι) είναι ότι η ΓΣΕΕ έχει σταματήσει να εκπροσωπεί
τα συμφέροντα των εργατών από το μεσοπόλεμο. Κατά τα άλλα, μια χαρά η εικαστική επέμβαση.
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προγραμμάτων για τους εργάτες και να αν-
τικαταστήσει τη μορφή της βοήθειας με
full μαύρη εργασία. Το έκανε και μάλλον
θεωρείται επιτυχημένη αλλαγή. Μια αλ-
λαγή που έχει να κάνει όχι με την επίθεση
στα κεκτημένα του λαουτζίκου, αλλά με
τις αλλαγές που έχουν συμβεί στο μοντέλο
παραγωγής και καθιστούν τέτοιες δομές
άνευ ουσίας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

- Με εκείνα και με τούτα καταστρέφεται
η χώρα. Τα γράμματα αφημένα στο χα-
λάκι;! Από αυτά τα μικρά, αλλά σημαν-
τικά κυρία μου αρχίζει η
κατάπτωση.

- Αυτά να τα κοιτάει ο Έλ-
ληνας αφού κοιτάξει τι
ψηφίζει. Γιατί από τα λα-
μόγια αυτά φτιάχνεται
μια νοοτροπία, το βλέπει
δηλαδή ο άλλος και τι να
κάνει; Εδω δηλαδή οι συν-
δικαλιστές ξέρετε πόσο κακό
κάνανε; 

- Εντάξει, ισχύει. Βέβαια όπως και εγώ,
που ήμουν πολιτικός μηχανικός, όπως
και εσείς, φαντάζομαι, συνδικαλιστήκαμε
αλλά όντως αφήστε τα, τα έχουμε δει
από μέσα.

Διάλογος πελάτη με προϊστάμενη των
ΕΛΤΑ εν έτει 2015

Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ οι γονείς μας
υπήρξαν, σε όλα τα ‘80s, συνδικαλιζόμενοι
τόσο αυτονόητα όπως ακριβώς οι συμμε-
τέχοντες στον παραπάνω διάλογο, τα παι-
διά τους, δηλαδή εμείς, θεωρούμε τους
συνδικαλιστές κάτι εξωτικά φρούτα για τα
οποία γίνεται μερικές φορές πολύς λόγος
για το τίποτα. Όντως, σήμερα αυτή είναι η
εικόνα του κρατικού συνδικαλισμού. Το
πρόβλημα είναι ότι η άποψη που λέει «οκ,

αλλά πολύ δεν ασχολούνται μαζί τους;»,
είναι αποτέλεσμα της ταξικής μας ήττας.
Μιας ήττας που κομμάτι της ήταν και η
διαδικασία απόκρυψης της ταξικής μας
μνήμης. Μια διαδικασία τεράστια που είχε
ως ορόσημο την αναγνώριση της Εθνικής
Αντίστασης το 1982. Μια μεγάλη κοινωνική
διεργασία που ενώ φαίνεται αντιθετική με
το ορόσημό της (πώς ξεχνάς κάτι ενώ ανα-
γνωρίζεις τους κομμουνιστάς, ρε φίλε;) κι-
νούταν στην ίδια κατεύθυνση. Ήταν μια
διαδικασία που είχε να κάνει με την προ-
σπάθεια του κράτους να απαγκιστρωθεί η
ελληνική κοινωνία από τις μνήμες του εμ-

φυλίου πολέμου και υποστηρίχ-
θηκε με υλικούς όρους στο

εσωτερικό της ελληνικής κοι-
νωνίας.

Από τη μεριά μας, θεω-
ρούμε κομμάτι της δου-
λειάς μας να ανασύρουμε

αυτή τη μορφή που είχε τότε
η ταξική κοινωνία στην Ελλάδα

γιατί σε αυτήν οφείλονται πολλά
από όσα ζούμε σήμερα. Είναι ο τρόπος με
τον οποίο μπορούν οι αλλαγές γύρω μας
να γίνονται κατανοητές. Οφείλουμε εν ολί-
γοις

να σώσουμε όλους αυτούς […] από την
τεράστια συγκατάβαση των μεταγενέ-
στερων, να τους ανακαλύψουμε ξανά ως
κομμάτι της καπιταλιστικής ελληνικής
κοινωνίας και των αντιθέσεών της, να
τους αναδείξουμε ως λογικά, δολοφο-
νικά, απολύτως εχθρικά και κατά και-
ρούς κυρίαρχα συμφέροντα και
επιδιώξεις.15

Αυτή τη γενιά -τους συγκαταβατικούς με-
ταγενέστερους, τους συνδικαλιστές για
τους οποίους «πολύς λόγος γίνεται για το
τίποτα», το εξασφαλισμένο κομμάτι της
εργατικής τάξης που στα 90s κανιβάλισε

ό,τι βρήκε πιο κάτω του- εμείς πρέπει να
τη σώσουμε από την επερχόμενη λήθη. Να
τη σώσουμε σαν κομμάτι της πάλης των
τάξεων στην Ελλάδα και κομμάτι της ήττας
μας. Μαζί με αυτό θα κάνουμε και μικρά,
αλλά -ποιος ξέρει·- ίσως πολύ σημαντικά,
βήματα για να σώσουμε και τα τομάρια
μας.
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Στην περίπτωση του ΟΑΕΔ έχουμε δει την αλλαγή στη διαχείριση
της ανεργίας. Από επιδότηση της ανεργίας, σήμερα βρισκόμαστε

σε αυτό που το νεοφιλελεύθερο μοντέλο αποκαλεί επιδότηση της
απασχόλησης. Αυτή η γενική τάση των κρατών να μεταφέρουν ατό-
φια όλο και περισσότερα χρήματα από τις ασφαλιστικές εισφορές
στα αφεντικά φαίνεται και στην περίπτωση του ΟΕΚ. Το κλείσιμο του
ΟΕΚ το συνόδευσε το «σκάνδαλο» των εκτάσεων που οικειοποιήθηκε
ο όμιλος Λάτση για να χτίσει το Mall στο Μαρούσι.16 Ναι, αυτός ο
τσιμεντόλιθος που αλέθει καθημερινά πόσους εργάτες του τριτο-
γενή τομέα, φτιάχτηκε πάνω σε εκτάσεις που είχαν αγοραστεί με
λεφτά της εργατικής τάξης και δωρήθηκε ουσιαστικά στα αφεντικά
μας. Καλό;

να ανασύ-
ρουμε αυτή τη

μορφή που είχε πάρει
η ταξική κοινωνία

στην Ελλάδα


