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Κι επειδή καμία σχέση δεν θέλουμε να έχουμε με απόψεις που
μιλάνε για το «τρισκατάρατο μνημόνιο», για το «κακό» δηλαδή
που μας έτυχε τα τελευταία χρόνια και που ήρθε απ' έξω, από την
Αμερική, από τη Γερμανία, ας κάνουμε κάποιες απαραίτητες δι-
ευκρινίσεις. Αρχικά, ό,τι περνάει η εργατική τάξη τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα αποτελεί την άμεση συνέπεια των διαδικα-
σιών ταξικής ήττας που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο με εξό-
φθαλμο τρόπο τις τελευταίες δυόμιση τουλάχιστον
δεκαετίες· ο ρατσισμός, το lifestyle, η απαξίωση κάθε
μορφής συλλογικότητας, η κυριαρχία της μικροαστι-
κής ιδεολογίας, η εγκατάλειψη κάθε αγώνα στο με-
γάλο σωματείο της ΓΣΕΕ, όλο αυτό που σχηματικά
το ονομάζουμε «μεταπολίτευση».

Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε αναφερθεί στην
πρόσφατη περιπέτεια τις «ασφαλιστικής μεταρρύθ-
μισης» τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Είδαμε ότι
έχουμε να κάνουμε με μια διαδρομή συνεχή, καθώς όλα
όσα συμβαίνουν σήμερα είχαν εξαγγελθεί εδώ και πάρα
πολλά χρόνια κι η πλήρης εφαρμογή τους έχει ακόμα πολύ δρόμο
να διανύσει. Δεν είναι σύμπτωμα τρέλας να υποθέσει κανείς πως
ό,τι ζούμε σήμερα έχει πίσω του μεγάλη ιστορία (πολύ μεγαλύ-
τερη από το 2010)· κάθε άλλο. Γι' αυτό και θα σταθούμε λίγο πα-
ραπάνω στις καταστάσεις που έχουν μείνει γνωστές ως
«σκάνδαλα του ασφαλιστικού» ή «καταλήστευση των αποθεματι-
κών των ασφαλιστικών ταμείων». Δεν θα κουράσουμε τους ανα-
γνώστες μας και θα πούμε κατευθείαν πως εμείς δεν βλέπουμε
κανένα «σκάνδαλο» γύρω από το ασφαλιστικό σύστημα· τίποτα το
«εξαιρετικό» ή το διαφορετικό ως προς την κανονική του λει-
τουργία. Αντίθετα, αυτό που κατά καιρούς παρουσιάζεται ως
σκάνδαλο είναι μια στιγμιαία υπενθύμιση από το ίδιο το κράτος,
της φυσιολογικής λειτουργίας του μηχανισμού και ταυτόχρονα
μια υπόσχεση πως έτσι θα συνεχίσουν να έχουν τα πράγματα.

Πώς θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε «σκάνδαλο» κάτι που
συντροφεύει το ασφαλιστικό σύστημα από την πρώτη μέρα της
γέννησής του; Δεν μπορούμε και δεν θα το κάνουμε.

Η εξιστόρηση αυτών των «σκανδάλων», όμως, μπορεί να είναι
αποκαλυπτική με έναν άλλο τρόπο. Οι κρατικά ελεγχόμενες απο-
κλίσεις του ασφαλιστικού συστήματος έχουν διαφοροποιήσεις
κάθε φόρα, οπότε μέσα από το ιστορικό βάθος των περιπετειών

του μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μια εναλλακτική
οπτική της διαδρομής και των επιλογών του ελληνι-

κού κράτους και των ανά περιόδων σκοπών του
όσον αφορά τη διαχείριση της εργατικής δύναμης.
Είναι μέσα από το ιστορικό βάθος του ασφαλιστι-
κού συστήματος που μπορεί να δει κανείς και ένα
κομμάτι της ιστορίας του «πώς φτάσαμε ως εδώ».

Πρώτα όμως μια μικρή παρένθεση. Στον κόσμο της
θεσμικής αριστεράς τα πράγματα ήταν πάντα απλά.

«Το ασφαλιστικό σύστημα είναι κεκτημένο των αγώνων»
τελεία και παύλα. Δεν είχε καμία σημασία ούτε ποιοι αγώνες ήταν
αυτοί, ούτε πότε έγιναν, ούτε τι ζήταγαν, ούτε ποια η σχέση
τους με το ασφαλιστικό. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι αγώνες που
έγιναν κάπου κάποτε στο «παρελθόν», οι οποίοι κατάφεραν να
ανοίξουν ένα θεόρατο ρήγμα στο εσωτερικό του κράτους δια-
σπώντας το στα δύο: από τη μια το γνωστό μας κράτος, όργανο
της ταξικής καταπίεσης, και από την άλλη το «κοινωνικό κρά-
τος». Η μυθολογική αυτή «γένεση» του κόσμου της αριστεράς
καταλήγει στο σήμερα όπου καλούμαστε να δούμε μια περιοχή
του σημερινού κράτους ως αποτέλεσμα και πεδίο της «ταξικής
πάλης». Φυσικά, εφόσον το κράτος αποτελεί ένα πεδίο «αγώνα»
θα πρέπει κι η εργατική τάξη να στείλει στον αγώνα αυτό τους
εκπροσώπους της... Πολύ βολικό για το κάθε μικρό και μεγάλο
στέλεχος της αριστεράς. 
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ΜΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ 
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ;
ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΑΝΩΤΩΝ «ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ»

εμείς δεν βλέ-
πουμε κανένα

«σκάνδαλο» γύρω
από το ασφαλι-
στικό σύστημα

Οι «μεταρρυθμίσεις» που σχεδιάζονται στο ασφαλιστικό σύστημα συνιστούν, κατά την γνώμη

μας, ένα αρκετά σημαντικό θέμα που φυσικά δεν έχει να κάνει με τη φιλανθρωπία απέναντι

στα «περήφανα γηρατειά», ούτε αφορά αποκλειστικά την «τρίτη ηλικία». Γιατί πιστεύουμε πως οι

αλλαγές στο «κοινωνικό κράτος» είναι κάτι που αφορά ταυτόχρονα όσους βρίσκονται μακριά από

κάθε όριο συνταξιοδότησης όσο και τους ίδιους τους συνταξιούχους. Γιατί, βέβαια, οι αλλαγές

αυτές έρχονται να ρυθμίσουν και να δώσουν κρατική κατεύθυνση στη σημερινή εργασία. Το κρά-

τος μιλώντας για το μέλλον πρώτα και κύρια μιλάει για το παρόν της εκμετάλλευσης.
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο μεσοπόλεμος υπήρξε μια περίοδος αναταραχών για το ελληνικό
κράτος. Δεκαετίες και δεκαετίες πολέμων κι εδαφικής επέκτασης
είχαν φτάσει στα όριά τους με τη συντριβή της μικρασιατικής εκ-
στρατείας. Το αποτέλεσμα δεν ήταν κι άσχημο· η ελληνική επι-
κράτεια είχε υπερδιπλασιαστεί, είχε αποκτήσει αξιοζήλευτη, για
τα βαλκανικά στάνταρ τουλάχιστον, ομοιομορφία κι είχε αποκτή-
σει ένα αξιομεγέθες προλεταριάτο που δεν είχε άλλο τρόπο για
να ζήσει πέρα από το να πουλήσει την εργατική του δύναμη. Οι
συνθήκες αυτές μέσα από τις οποίες φτιάχτηκε η εργατική τάξη
στην Ελλάδα, όμως, ταυτόχρονα αποτελούσαν και την εκκίνηση
μιας σκληρής ταξικής μάχης που θα κατέληγε στη συμμετοχή της
Ελλάδας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο.

«Κύριοι, αν δεν κάνουμε σήμερα τας νομίμους υποχωρήσεις,
στους εργαζόμενους, αύριο θα μας πάρουν με επανάστασιν πολύ
περισσότερα». Η δήλωση αυτή του Βενιζέλου τη δεκαετία του
1920 είναι μια βολική αρχή του μύθου της γέννησης του «κοι-
νωνικού κράτους». Τι εννοούσε όμως ο Βενιζέλος την ώρα που
ψήφιζε μια σειρά νόμων που ρύθμιζαν τις εργασιακές σχέσεις;
Η επίσημη αριστερή αφήγηση θέλει τον Βενιζέλο πανικόβλητο
μπροστά στη μαχητικότητα της εργατικής τάξης να υποχωρεί
κακήν κακώς λόγω της δύναμης του εργατικού κινήματος και να
προσπαθεί να περισώσει ό,τι μπορεί. Πιστεύουμε πως πιο κοντά
στην αλήθεια θα είμαστε, αν στη δήλωση αυτή δούμε την απο-
φασιστικότητα του κράτους να συντονιστεί ενάντια στην προ-
λεταριακή κινητικότητα της εποχής. Αν δούμε την αποφασι-
στικότητα του κράτους να αποτελέσει τον συλλογικό εκφραστή
των συμφερόντων των αφεντικών και να προσπαθήσει να πε-
ράσει κάτω από τον έλεγχό του κάθε μορφή εργατικής αυτονο-
μίας.

Τα σωματεία και τα συνδικάτα που είχαν αρχίσει να αναδύονται
εκείνη την εποχή δεν ζήτησαν από το κράτος να αναλάβει τη δη-
μιουργία ενός ασφαλιστικού συστήματος, αντίθετα έβαλαν τα ίδια
τις βάσεις μιας ασφάλισης ελεγχόμενης από εκείνα. Οι νόμοι για
τη ρύθμιση των σωματείων και της ασφάλισης του Βενιζέλου λοι-
πόν δεν εμφανίστηκαν εν κενό. Αντίθετα, ήρθαν να αφαιρέσουν
από τα χέρια της εργατικής τάξης διαδικασίες που ήδη είχαν μπει
σε κίνηση.

Ο πρώτος ασφαλιστικός νόμος ψηφίστηκε στην Ελλάδα από την
κυβέρνηση του Βενιζέλου το 1922 κι αφορούσε την ίδρυση των
πρώτων κλαδικών ασφαλίσεων κεντρικών τομέων, όπως των κα-
πνεργατών. Το 1934, το Λαϊκό κόμμα ψήφισε έναν νόμο
για γενική κοινωνική ασφάλιση, ο οποίος όμως δεν
εφαρμόστηκε. Η εφαρμογή του νόμου τελικά ήρθε
με τον Μεταξά που τον Νοέμβρη 1937 ίδρυσε το
ΙΚΑ, με ισχύ αρχικά για τις μεγαλύτερες πόλεις της
Ελλάδας κι από τον επόμενο χρόνο για ολόκληρη
τη χώρα. Καλούμαστε δε να πιστέψουμε πως και
τα κίνητρα του Μεταξά ήταν ο φόβος μπροστά στις
επαναστατικές δυνάμεις, τις οποίες υποτίθεται προ-
σπαθούσε να αφομοιώσει· τη στιγμή που πλημμύριζε
τα ξερονήσια με κομμουνιστές.

Βέβαια, η δικτατορία του Μεταξά καθόλου δεν νοιαζόταν για την
εξασφάλιση της «τρίτης ηλικίας» ή την ασφάλιση από τους κιν-
δύνους της δουλειάς. Η δικτατορία του Μεταξά ήρθε ως αποτέ-
λεσμα της ταξικής κινητικότητας που έσπερνε τον τρόμο στα

αφεντικά της εποχής κι ως μέρος της πολεμικής προετοιμασίας
της Ελλάδας για τον επερχόμενο πόλεμο. Η ζωή των εργατών
ένοιαζε το καθεστώς μόνο στον βαθμό που θα πέθαιναν πολύ

σύντομα στα χαρακώματα για το μεγαλείο της Ελλάδας.
Αυτό που έκανε κατά βάση το καθεστώς ήταν να δη-

μιουργήσει ένα ταμείο στο οποίο θα αναγκάζονταν
να συνεισφέρουν όλοι οι εργάτες της Ελλάδας κάθε
μήνα από τον μισθό τους. Τα λεφτά αυτά το κρά-
τος τα δανειζόταν αναγκαστικά με την υπόσχεση
πως αν ποτέ έφταναν στη σχετική ηλικία, το κρά-

τος θα τους επέστρεφε μέρος αυτού του δανείου
με τη μορφή σύνταξης. Οι πρώτοι και οι μόνοι που

είδαν πραγματικά λεφτά από το νέο ασφαλιστικό σύ-
στημα και τις «φιλεργατικές πολιτικές του Μεταξά» ήταν οι

διάφοροι φασίστες που οργάνωσαν και επέβαλαν τον κρατικά ορ-
γανωμένο συνδικαλισμό που ήρθε να πάρει την θέση των οργα-
νώσεων της εργατικής τάξης.

Στο μεταξύ, το ίδιο το καθεστώς μπορούσε να διαχειριστεί αυτά
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τα σωματεία
έβαλαν τις βάσεις
μιας ασφάλισης
ελεγχόμενης από

τα ίδια

Στην αφίσα που κολλήσαμε τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, δηλώ-
ναμε ευθαρσώς ότι «“το «κοινωνικό κράτος” δεν ήταν ποτέ “κεκτη-
μένο” της εργατικής τάξης. Το κράτος δεν είναι πεδίο ταξικής πάλης
που εντός του οι εργάτες κερδίζουν «κεκτημένα». Το κράτος, ήταν,
είναι και θα είναι το κόμμα των αφεντικών. Η μόνη πρόνοια που είχε,
έχει και θα έχει για τα μούτρα μας, είναι ο έλεγχος της εργασίας μας
και η διαχείριση της αναπαραγωγής μας προς όφελός τους».
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τα λεφτά κατά πώς νόμιζε ότι εξυπηρετούσε καλύτερα τις ανάγ-
κες του (κι όχι σε 40 χρόνια όπως υποσχόταν στους ασφαλισμέ-
νους του, αλλά την κάθε μέρα) κι η πρώτη ανάγκη του ελληνικού
κράτους ήταν η πολεμική προετοιμασία. Το 1939 λοιπόν, το κα-
θεστώς αποφάσισε με υποχρεωτικό δανεισμό να κατάσχει
το σύνολο των αποθεματικών των ταμείων για τους
σκοπούς της «εθνικής άμυνας». Έτσι κτίστηκαν τα
«οχυρά που δεν παραδίδονται αλλά καταλαμβά-
νονται» (και μετά παραδίδονται)· έτσι πληρώθηκε
το «έπος».

Το ασφαλιστικό σύστημα γεννήθηκε από ένα φα-
σιστικό καθεστώς κι είχε ως γενέθλια πράξη του
την αξιοποίηση των πόρων για κρατικούς σκοπούς.
Με άλλα λόγια, στήριξε το φασιστικό ρετουσάρισμα των
σωματείων και χρηματοδότησε τον πόλεμο ή αλλιώς το
ασφαλιστικό σύστημα αποτέλεσε από την ίδρυσή του «κεκτη-
μένο» του κρατικού μηχανισμού.

Η επόμενη στάση μας βρίσκεται αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο και τον Εμφύλιο. Το 1950, αποφασίστηκε η αναμόρφωση
του ασφαλιστικού συστήματος και ψηφίστηκε ο νόμος 1611/1950

που φέρει την υπογραφή του Γεώργιου Παπανδρέου. Ο νόμος
αυτός αποτελούσε τη βάση της διαχείρισης των αποθεματικών
των ασφαλιστικών ταμείων κι ήταν σε ισχύ στις βασικές του αρχές
μέχρι το 1975. Κι οι βασικές αυτές αρχές ήταν εξαιρετικά απλές:

όλα τα ασφαλιστικά ταμεία υποχρεώνονταν να καταθέτουν
όλα τα χρήματά τους στην Τράπεζα της Ελλάδας άτοκα.

Άτοκα σε μια εποχή που ο πληθωρισμός ήταν περί-
που στο 20%. Κάτι που σημαίνει πως κάθε χρόνο
έπεφτε στην τρύπα το 20% των χρημάτων που μά-
ζευαν τα ταμεία. Αν δε τα ίδια τα ταμεία έπρεπε
να δανειστούν (που έπρεπε, αν ήταν να καλύψουν
τις ανάγκες τους), τότε το κράτος δεν τους την

επέστρεφε την χάρη και δανείζονταν με επιτόκιο
30%. Έτσι είναι· έπρεπε κι οι μισθοί των εργατών να

συμμετάσχουν στην ανόρθωση της εθνικής οικονομίας.
Και φυσικά η συνεισφορά δεν αφορούσε μόνο αυτό το 1/5 που
χανόταν για να μη ζοριστεί ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά και
τα υπόλοιπα 4/5 που δίνονταν από την Τράπεζα της Ελλάδας στα
αφεντικά ως επενδυτικά δάνεια: δανεικά κι αγύριστα. Η επιχει-
ρηματολογία έμοιαζε με τη σημερινή: δεν πειράζει που ένα μέρος
από τους μισθούς των εργατών κρατείται και επιστρέφεται στα

Τον παραπάνω πίνακα τον βρήκαμε στο νεοφι-
λελεύθερο protagon.gr, γνωστό για τις σχέσεις
του με τη φωλιά των καραγκιόζηδων από το
Ποτάμι. Ο συγγραφέας του άρθρου διαμαρτύ-
ρεται για την αριστερή καταγγελία περί κατα-
σπατάλησης των αποθεματικών. Κάτι έπρεπε
να γίνουν αυτά τα λεφτά μάς λέει, και πως η
αντιπολίτευση κοιτάζει μόνο τα έξοδα κι όχι
τα έσοδα που αν το έκανε θα είχε μια τελείως
διαφορετική εικόνα του ισολογισμού, που είναι
μεν αρνητικός αλλά εντάξει. Θα συμφωνή-
σουμε σε ένα σημείο με τον συγγραφέα
(μπλιάχ). Κι εμείς εδώ δεν προσπαθούσαμε να
πούμε μια ιστορία «αρπαγής και κλοπής», γε-
νικά κι αφηρημένα, αλλά μεταφοράς των χρη-
μάτων των μισθών εκεί που επιλέγει κάθε
φορά το κράτος. Τώρα το συγκεκριμένο άρθρο
δεν είχε πρόβλημα με τις επιλογές αυτές,
οπότε «προς τι η γκρίνια;», λέει. Ο πίνακας,
όμως, έχει ένα ακόμα σημείο που αξίζει να
κρατηθεί. Βλέπουμε πως ήδη από το 1980 οι
εισφορές δεν έφταναν για να καλύψουν τα
έξοδα, τα οποία κατά 20% καλύπτονταν από
το κράτος· ποσοστό που το 2009 έφτασε το
35%. Αυτά τα ελλείμματα, βέβαια, δεν είναι
αποτέλεσμα της «κακής διαχείρισης», αλλά
της επιλογής του κράτους να μην καλύπτει την
όποια ασφάλιση προσφέρει μέσω των εισφο-
ρών των εργοδοτών. Το ελληνικό κράτος είναι
διαχρονικά πιστό στη στρατηγική επιλογή της
μαύρης εργασίας και φορτώνει το έλλειμμα
στο «δημόσιο χρέος», το οποίο, όπως ξέ-
ρουμε από την εποχή του Μαρξ, είναι πραγ-
ματικά δημόσιο κι όταν μας λένε πως πρέπει
όλοι να πληρώσουμε, φυσικά εννοούν πως
μόνο οι εργάτες θα πληρώσουν.

το
ασφαλιστικό

σύστημα αποτέλεσε
απο την ίδρυσή του
ενα «κεκτημένο» του

κρατικού μηχανι-
σμού
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αφεντικά, η αστική τάξη είχε προβλήματα και το ελληνικό κρά-
τος είχε ανάγκη από ανοικοδόμηση. «Η ανάπτυξη θα έφερνε ερ-
γασία κι η εργασία θα επέστρεφε τα χρήματα αυτά».

Τα χρόνια της μεταπολίτευσης η γραμμή άλλαξε. Με τον νόμο
2076/1992 της Νέας Δημοκρατίας οι διοικήσεις των ασφαλιστι-
κών ταμείων μπορούσαν πλέον να τοποθετήσουν μέχρι και το
20% των αποθεματικών τους στο χρηματιστήριο. Το ΠΑΣΟΚ με τη
σειρά του, με το νόμο 2676/1999, αύξησε το ποσοστό στο 23%.
Δεν είμαστε πια στη δεκαετία του '50 με τον αυστηρό κρατικό
έλεγχο, πλέον ο νεοφιλελεύθερος αέρας ήθελε η στήριξη των
αφεντικών να γίνεται μέσω του χρηματιστηρίου όπου και κατευ-
θύνθηκαν τα λεφτά. Έγιναν κι αυτά μέρος της χαρούμενης (για τα
αφεντικά) εποχής των '90s και της μεταπολίτευσης. Κομμάτι
αυτής της διαδικασίας είναι και το περίφημο «σκάνδαλο των δο-
μημένων ομολόγων» της δεκαετίας των ‘00 και προηγουμένως το
κραχ του χρηματιστηρίου το 1999.

Όμως τα χρήματα που κρατούνταν από τους μισθούς έπαιξαν
έναν ακόμα ρόλο εκείνη την εποχή. Μέσω της διαφημισμένης
«δημιουργικής λογιστικής» και των κρατικών ομολόγων, συνει-
σέφεραν κι αυτά (και στην Ελλάδα όπως και στις περισσότερες
χώρες της Ευρώπης που εφάρμοσαν αντίστοιχες διαδικασίες)
στην «οικονομική σύγκλιση» και στη δημιουργία της ευ-
ρωζώνης.

Τέλος, για να φτάσουμε και στις μέρες μας σιγά
σιγά, δεν θα μπορούσαμε παρά να αναφερθούμε
στο περίφημο PSI· το γνωστό κούρεμα του 2012
της κυβέρνησης Παπαδήμου, όταν σε μια νύχτα
το κράτος μας -επειδή περνάει ζόρια-, ελαφρύν-
θηκε από τα χρέη του προς τα ταμεία κατά 13 δις
ευρώ. Παρέα στα ταμεία στο «κουρείο» έκαναν κι οι
λογαριασμοί για τα λειτουργικά έξοδα των πανεπιστη-
μίων και των νοσοκομείων.

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙ;

Στον πολύ περιορισμένο χώρο που είχαμε εδώ προσπαθήσαμε
να δούμε μια σύντομη ιστορία της «σκανδαλώδους» πορείας των
αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Από τη χρηματοδό-
τηση του πολέμου τη δεκαετία του '40, στην ανοικοδόμηση (των
επιχειρήσεων των αφεντικών) και στη διαχείριση του πληθωρι-
σμού των δεκαετιών '50-'70· κι από τη στήριξη της οικονομίας
στη μεταπολίτευση, στην καταβολή της λυπητερής μετά το 2010.
Ας το ξαναπούμε: αυτό που παρακολουθούμε δεν είναι ένα σκάν-
δαλο, ούτε μια σειρά σκανδάλων. Γιατί δεν μπορεί να θεωρείται
σκάνδαλο κάτι που συντροφεύει έναν μηχανισμό από τη στιγμή
της γέννησής του ως σήμερα, μετά από 80 χρόνια λειτουργίας.
Πρόκειται για μια φυσιολογική λειτουργία. Και φυσιολογική λει-
τουργία του ασφαλιστικού συστήματος είναι η μεταφορά χρημά-
των από τους μισθούς των εργατών στις εκάστοτε ανάγκες του
κράτους. 

Ας σταθούμε, όμως, λίγο στο σημείο αυτό. Ο μηχανισμός, λοιπόν,
του ασφαλιστικού δεν στήθηκε ως αποτέλεσμα της ταξικής πάλης
(εκτός κι αν μιλάμε για την ήττα των εργατών σε αυτήν), αλλά
στήθηκε προκειμένου να ελέγξει και να ρυθμίσει κρατικά την ερ-
γασία. Κι ο έλεγχος είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του λε-
γόμενου «κοινωνικού κράτους». Λέει δηλαδή το κράτος: μπορεί
να παίρνετε τον μισθό σας, αλλά δεν θα τον χαλάτε όπου σας
αρέσει· δεν θα τον σπαταλάτε όλο μεροδούλι μεροφάι και μετά

θα λέτε «δεν βγαίνω». Με το ζόρι ένα μέρος θα γίνει σύνταξη κι
εκπαίδευση κι υγεία· και μάλιστα σύνταξη τότε κι εκπαίδευση τέ-

τοια κι υγεία τέτοια (όχι άλλη). Λέει ακόμα το κράτος πως
έχει και τις δικές του ανάγκες και πως θα τις πληρώ-

νουμε όλοι. Κι αυτό (η διαχείριση των αποθεματι-
κών για άλλους σκοπούς) αποτελούσε μια σταθερή
επιλογή όλων των κυβερνήσεων, μεταπολεμικών,
χουντικών και μεταπολιτευτικών (κι όλων των νιο-
στών φορών της αριστεράς) από τη μέρα κιόλας
της ίδρυσης του ασφαλιστικού συστήματος ως και

σήμερα. 

Μέσα από μια σύντομη εξιστόρηση της διαχείρισης των
αποθεματικών προκύπτει, λοιπόν, η συνέχεια των επιλογών

του κράτους, αλλά κι σημασία της ιστορικής συγκυρίας της κάθε
εποχής. Σήμερα, μας λένε για άλλη μια φορά, ίδια και απαράλ-
λακτα, ότι τα ταμεία δεν βγαίνουν. Ποιος θα αμφισβητήσει τους
αριθμούς; Και πράγματι τα ταμεία δεν βγαίνουν, γιατί το κράτος
έχει ακόμα ανάγκες. Αλλά και γιατί οι μικροαστοί και τα μικροα-
φεντικά που αποτελούν τον ιδεολογικό κι οικονομικό ακρογωνι-
αίο λίθο της ελληνικής κοινωνίας θέλουν μια αγορά εργασίας με
30% ανεργία και θέλουν τους μετανάστες εργάτες παρανομοποι-
ημένους κι αόρατους. Κι όταν το ελληνικό κράτος νομοθετεί κάτω
από αυτό το παρόν και παρελθόν δεν το κάνει γιατί θέλει να βρει
μια τεχνική λύση σε ένα δήθεν τεχνικό πρόβλημα του μέλλοντος.
Το κάνει γιατί θέλει να στηρίξει την παρούσα κατάσταση της μαύ-
ρης εργασίας και να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να ελέγχει το
μέρος του μισθού που κρατάει κάθε μήνα. 

1. Βλ., «Το ασφαλιστικό και η καινούρια εικόνα για τη ζωή», Class war
dogz, #5, Γενάρης 2016.
2. Τσιντζιλώνης Χρήστος, «Από την ιστορία του εργατικού συνδικαλι-
στικού κινήματος», Κομμουνιστική επιθεώρηση, #2, 2000.
3. Αρβανιτάκης Διονύσης, «Ο Ιωάννης Μεταξάς και το “Κοινωνικό Κρά-
τος”», Ριζοσπάστης, 27/9/2012.
4. http://www.protagon.gr/epikairotita/oikonomia/peri-apothemati-
kwn-kai-allwn-daimoniwn.

δεν μπορεί να
θεωρείται σκάν-

δαλο κάτι που συντρο-
φεύει έναν μηχανισμό

εδώ και 80 χρόνια
λειτουργίας


