
  

  The Greek Review of Social Research

   Vol 134 (2011)

   134-135, A-B

  

 

  

  Economic Crisis and Social Policy Deregulation:
The New «Greece Minor Disaster» 2010-2011 

  Δημήτρης Βενιέρης   

  doi: 10.12681/grsr.32 

 

  

  Copyright © 2011, Δημήτρης Βενιέρης 

  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.

To cite this article:
  
Βενιέρης Δ. (2011). Economic Crisis and Social Policy Deregulation: The New «Greece Minor Disaster» 2010-2011. The
Greek Review of Social Research, 134, 101–131. https://doi.org/10.12681/grsr.32

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Publisher: EKT  |  Downloaded at: 23/05/2023 07:14:14



Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α´- Β´ 2011, 101-131

Δημήτρης Βενιέρης

Κρίση ΟίΚΟνΟμίΑσ, ΑπΟρρύθμίση 
ΚΟίνωνίΚησ πΟλίτίΚησ: η νέΑ 

«μίΚρΟέλληνίΚη» ΚΑτΑστρΟφη 2010-2011

πέρίληΨη

Σκοπός του κειμένου είναι να διερευνήσει την επίδραση της εθνικής πολιτι-
κής ακρισίας και την επήρεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην κοι-
νωνική πολιτική της χρεοκοπημένης Ελλάδας του 2010-11. Πρόκειται για 
μια σύνθετη αλληλεπίδραση που διαμορφώνεται από ένα υβριδικό μοντέλο 
λήψης αποφάσεων που εξαρτάται από τις παγκόσμιες αγορές, καθορίζε-
ται από τον υπερεθνικό δανεισμό και οιονεί εφαρμόζεται από την εθνική 
πολιτική διαχείριση, η οποία θυσιάζει την κοινωνία στο βωμό της οικονο-
μίας της αγοράς. Αποφάσεις που ελήφθησαν εν θερμώ, επιβλήθηκαν βίαια 
και βρίσκονται σε αντιδιαστολή με τη ραγδαία επιδεινούμενη κοινωνική 
πραγματικότητα. Η μελέτη βασίζεται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς 
πηγές –μνημόνια συνεργασίας, θεσμικό πλαίσιο, δημοσιεύματα στον Τύπο, 
επιστημονικές εργασίες– και αναλύει τις ριζικές αλλαγές στην κοινωνική 
πολιτική την εποχή της κρίσης, σκιαγραφώντας τη δυνάμει έκβασή τους 
στην κοινωνική ευημερία.

η επίορκη νέα ελληνική κοινωνική πολιτική 2011-15, η οποία δια-
μορφώθηκε υπό την ασφυκτική καθοδήγηση της έέ και του Δντ, 
είναι εργαλείο αμφίβολης οικονομικής και δεινής κοινωνικής προ-
οπτικής. περιορίζει κοινωνικά δικαιώματα και διευρύνει ατομικές 
υποχρεώσεις. μια εισπρακτική πολιτική αποδόμησης του κοινωνι-
κού κράτους που βρίσκεται στον αντίποδα μιας εξισωτικής κοινωνι-
κής πολιτικής, η οποία –είτε γενναιόδωρη και αξιοπρεπής, είτε υπο-
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λειμματική και ανεπαρκής– νομιμοποιείται μόνον αν είναι δίκαιη 
και αποδοτική. με άλλα λόγια, αν προάγει την κοινωνική δικαιο-
σύνη και αν αξιοποιεί αποτελεσματικά –με γνώμονα την κοινωνική 
βελτίωση– τους υφιστάμενους πόρους.

1. η ύπΟθέση

σκοπός του κειμένου είναι να διερευνήσει την επίδραση της εθνι-
κής πολιτικής ακρισίας και την επήρεια της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης στην κοινωνική πολιτική, στην χρεοκοπημένη έλλάδα του 
2010-11. η αλληλεπίδραση αυτή διαμορφώνεται από ένα υβριδικό 
μοντέλο λήψης αποφάσεων που σύρεται πίσω από τις παγκόσμιες 
αγορές, καθορίζεται από τον υπερεθνικό δανεισμό και οιονεί εφαρ-
μόζεται από την εθνική πολιτική διαχείριση. έίναι μια σύνθετη αλ-
ληλεπίδραση που προσεγγίζεται υπό το πρίσμα διαφορετικών επι-
στημονικών παραδόσεων –με πυρήνα την πολιτική οικονομία– και 
διαχέεται σε πολλά επίπεδα, με θύμα την κοινωνία στο βωμό της 
οικονομίας της αγοράς. η ανάλυση θα εστιάσει στην έκβαση αυτής 
της αλληλεπίδρασης στη φαύλη και σαθρή ελληνική κοινωνική πολι-
τική κατά την πολυσήμαντη αυτή περίοδο. 

η πολιτική χρεοκοπία της Mεταπολίτευσης προκάλεσε την οικο-
νομική κατάρρευση και την πολυσχιδή κατάπτωση μιας χώρας με 
υψηλά επίπεδα ανομίας αλλά και ατιμωρησίας, νεοπλουτισμού αλλά 
και φτώχειας. μιας χώρας, η οποία διαχρονικά στηρίχθηκε κατεξο-
χήν σε δύο πανταχού παρόντες θεσμούς: το μεγάλο κράτος και την 
παραδοσιακή οικογένεια. το πρώτο δεν λειτούργησε σχεδόν ποτέ, η 
δεύτερη εκπλήρωνε την αποστολή της σχεδόν πάντα. η αναδιανομή 
πόρων παρέμεινε κοινωνικά ατελέσφορη, η παρουσία μη κρατικών 
συλλογικών θεσμών –όπως η εκκλησία, η φιλανθρωπία ή ο εθελο-
ντισμός– υποτυπώδης, η δυναμική των τάσεων μεταρρύθμισης και 
εκσυγχρονισμού ανεπαρκής. το άθροισμα ανθρώπων και ομάδων, 
που άλλοι αποκαλούν «κοινωνία» και άλλοι «λαό», συνέβαλε εκ κα-
τασκευής στο σημερινό αρνητικό εθνικό ισοζύγιο: ένα παραπληγι-
κό κοινωνικό σώμα που πάσχει από απόφραξη συλλογικών αξιών 
αλληλεγγύης, αλλά έχει υπεραιμία ατομιστικών και συντεχνιακών 
συμπεριφορών.

το κείμενο προσεγγίζει κριτικά την αναδιάρθρωση των κεντρι-
κών παραμέτρων που υπέστησαν τη μεγαλύτερη βιαιότητα των αλ-
λαγών –κοινωνική ασφάλιση, υγεία, πρόνοια, εργασία– την εποχή 
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της κρίσης. Αναδιάρθρωση περιοριστικού προορισμού που, σήμερα, 
δρομολογεί την οπισθοχώρηση της στρεβλής κοινωνικής πολιτικής 
και διαπλάθει τον επικουρικό αυριανό ρόλο της. παράμετροι που 
τα χαρακτηριστικά τους ερμηνεύονται από μια παράδοση ανορθό-
δοξων πολιτικών και παράλογων αποφάσεων που κακοποίησαν την 
έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, που διάβρωσαν τον χαρακτή-
ρα της οργανωμένης κοινωνικής παρέμβασης, που διέφθειραν τη 
σχέση κράτους–πολίτη, που ποδοπάτησαν την περί κοινωνικής πο-
λιτικής αλτρουιστική αντίληψη. παράμετροι που χαρακτηρίζονται 
από χαμηλά επίπεδα ανταπόκρισης των κοινωνικών παροχών στις 
κοινωνικές ανάγκες και από υψηλά επίπεδα φτώχειας και ανισότη-
τας. παράμετροι που, την περίοδο της κρίσης και του διασυρμού 
της χώρας, επαναπροσδιορίζονται με βάση την οικονομική και όχι 
την κοινωνική ανάγκη.

η χρόνια εθνική δημοσιονομική κακοδιαχείριση, με θρυαλλίδα 
την παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού της κερδοσκοπίας και πυρι-
τιδαποθήκη την εθνική πολιτική αβελτηρία, έφερε τη χώρα στο χεί-
λος της οικονομικής καταστροφής στα τέλη του 2009. πρωτίστως, 
επέβαλε λίγους μήνες αργότερα την ανάγκη δανεισμού εκτός των 
αγορών και μοιραία οδήγησε στην κατεπείγουσα παρέμβαση του 
υπερεθνικού παράγοντα: έυρωπαϊκή Ένωση (έέ), έυρωπαϊκή Κε-
ντρική τράπεζα (έΚτ) και Διεθνές νομισματικό ταμείο (Δντ). η 
παρέμβαση αυτή έχει καταλυτικές συνέπειες και στο ρόλο της κοινω-
νικής πολιτικής με την εφαρμογή μιας δίκοπης στρατηγικής ακύρω-
σης δικαιωμάτων: πρώτον, δραστική περικοπή των κοινωνικών δα-
πανών με βασικό άξονα τη συνταξιοδότηση και την υγεία και, δεύτε-
ρον, απορρύθμιση και ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας. στρα-
τηγική οιονεί πολλαπλασιαστής κοινωνικής εξώθησης σε κατηφόρες 
φτώχειας: οδυνηρή μείωση χρηματικών παροχών, ραγδαία αύξηση 
ανεργίας, ριζική συρρίκνωση προστασίας. σε μια εποχή δηλαδή που 
η ανάγκη για μια δίκαιη και αναδιανεμητική κοινωνική πολιτική με-
γιστοποιείται, μια άνυδρη κοινωνική πολιτική ελαχιστοποιείται.

Κατ’ αρχάς, μια ουσιαστική κοινωνική πολιτική νομιμοποιείται 
πρώτον, αν προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της αναδια-
νομής της ευημερίας για μείωση της ανισότητας με τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών βασικών καθολικών παροχών, και δεύτερον, αν αξιο-
ποιεί αποτελεσματικά το οπλοστάσιό της με ορθολογική διαχείριση 
και πλήρη αξιοποίηση πόρων. η νέα πολιτική μεγιστοποιεί τα με-
γάλα κενά αλληλεγγύης και βασικής προστασίας, αναπαράγοντας 
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ένα αβίωτο έλλειμμα δικαιοσύνης: στην ασφάλιση συρρίκνωση, 
στην υγεία περικοπές, στην πρόνοια απίσχνανση, στην απασχόληση 
απορρύθμιση. Ο οριζόντιος χαρακτήρας των αλλαγών διασφαλίζει 
την ανισότητα και η περιοριστική φύση τους την οπισθοχώρηση της 
ευημερίας.1 με όρους κατανομής θυσιών και ωφέλειας, η νέα κοι-
νωνική πολιτική αντανακλά ανάγλυφα τις σύγχρονες κυριαρχίες 
στον καπιταλισμό της αγοράς: την κυριαρχία του κεφαλαίου έναντι 
της εργασίας, της αγοράς έναντι της κοινωνίας, της πολιτικής αλλά 
και της δημοκρατίας, του υπερεθνικού έναντι του εθνικού, της ανε-
ξέλεγκτης ανισότητας έναντι της ρυθμισμένης δίκαιης ανισότητας. 
Όπως επιβεβαιώνει και η ελληνική περίπτωση, οι αδύναμοι στην 
αγορά ή/και την κοινωνία είναι τα μεγαλύτερα θύματα των «κοι-
νωνικά τυφλών» αλλαγών, αναδεικνύοντας το πλέον ίσως επώδυνο 
στοιχείο της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής (Βενιέρης, 2010). Οι 
μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών εκφυλίζουν την αποστο-
λή και διαβρώνουν το εξισωτικό περιεχόμενο των κοινωνικών δι-
καιωμάτων.

το κείμενο αρχικά σκιαγραφεί, συνοπτικά, τη φύση και τα χαρα-
κτηριστικά της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής στην έλλάδα, πα-
ρέχοντας μιαν ερμηνευτική βάση για την εξέλιξη και διαμόρφωσή 
της. στη συνέχεια, περιγράφεται η τραυματική κατάληξη του 2010 
με τις ριζικές αλλαγές που επέφερε στη συρρίκνωση της κοινωνικής 
δαπάνης στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας, της πρό-
νοιας και της εργασίας. η ανάλυση επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει 
τη νέα περιοριστική κοινωνική πολιτική για την περίοδο 2011-15, η 
οποία και ουσιαστικά αποδομεί το ελληνικό κοινωνικό κράτος.

2. τΟ ΑφηγημΑ τησ ΑίτίΑσ

η κοινωνική πολιτική είναι μια πολιτική δράση με ζωτική επίδραση 
στην ατομική και κοινωνική ευημερία και με μεγάλη επήρεια στην 
οικονομία (ενδεικτικά Titmuss, 1974· Dean, 2006). η ελληνική της εκ-
δοχή συνδέεται με δυσοίωνες παραδόσεις: αδύναμα πρότυπα κοινω-

1. σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τον ίούνιο του 2011, το κατά κεφαλήν εισόδημα 
των έλλήνων το 2010 μειώθηκε στο επίπεδο του 2002 (έφημερίδα, Τα Νέα, 23/06/2011). 
σύμφωνα με το ίνέ/γσέέ (2011), η αγοραστική δύναμη των μισθών επέστρεψε στα επί-
πεδα του 2001, ενώ η πραγματική ανεργία πλησιάζει στα εφιαλτικά επίπεδα της δεκαε-
τίας του 1960 (22% – 23%).
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νικής αλληλεγγύης, εντεινόμενες κοινωνικές ανισότητες, ανορθόδο-
ξες πολιτικές αποφάσεις, απουσία κοινωνικού σχεδιασμού (πετμεζί-
δου, 1992· Venieris, 1994). έκδοχή τα κενά της οποίας «συγκάλυψε» 
ο καταλυτικός ρόλος της παραδοσιακής οικογένειας στην παροχή 
βασικής προστασίας και ο οποίος, παράλληλα, «ευνόησε» την εδραί-
ωση ενός προτύπου πολύ χαμηλών βασικών κοινωνικών παροχών. 
έκδοχή που βασίστηκε στην απόδοση ανταποδοτικών παροχών σε 
χρήμα, με αιχμή του δόρατος τις συντάξεις, και την περιορισμένη 
συμβολή καθολικών πολιτικών με έμφαση στην υγεία. η ανεξέλε-
γκτη επέκταση κοινωνικοασφαλιστικών προνομίων συνοδεύθηκε 
από φτωχές υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας 
και πλαισιώθηκε από την ανεπάρκεια αναδιανεμητικών και διοικη-
τικών μηχανισμών (Βενιέρης και παπαθεοδώρου 2003· Petmesidou 
and Mossialos 2006).

στην πραγματικότητα, η κοινωνική πολιτική στην έλλάδα αντα-
νακλά ένα μωσαϊκό, εκατοντάδων, μέχρι πρότινος, κοινωνικοασφα-
λιστικών ταμείων που εγγυάται τη διάδοση αδικιών: υψηλές παρο-
χές σε προνομιούχες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων, γενναιόδωρες 
ασφαλιστικές παροχές σε ειδικές κατηγορίες ιδιωτικών υπαλλήλων 
και επιστημόνων, επιλεκτική κρατική χρηματοδότηση κάποιων τα-
μείων, αναντιστοιχία ασφαλιστικών εισφορών–παροχών, χαμηλό 
επίπεδο κοινωνικών υπηρεσιών, ισχνά επιδόματα πρόνοιας για φτω-
χούς και ανασφάλιστους. η αρνητική αναδιανεμητική λειτουργία 
του συστήματος αναπαράγει προνόμια για τους πιο ισχυρούς και 
άνισες ευκαιρίες για τους πιο αδύναμους. η άδικη ανισότητα δι-
ατρέχει οριζόντια όλες τις πτυχές των παροχών ευημερίας στην 
έλλάδα: το επίπεδο, τη χρονική διάρκεια απόδοσης, τα κριτήρια 
απονομής, τους πόρους χρηματοδότησης. η μεγάλη αναποτελεσμα-
τικότητα συνιστά τον δεύτερο κοινό παρονομαστή: κακοδιαχείριση, 
ανορθολογισμός, κατασπατάληση πόρων. έν ολίγοις, πρόκειται για 
μια τριτοκοσμική εκδοχή του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου με 
διφορούμενη κοινωνική και καταστροφική οικονομική έκβαση και 
με διαχρονική ανάγκη ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης.

σε διαρθρωτικό επίπεδο, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
ασκήθηκαν σταδιακά έντονες πιέσεις για δομική μεταρρύθμιση και 
ανασχεδιασμό της ελληνικής κοινωνικής πολιτικής, τόσο σε εθνικό 
όσο και υπερεθνικό επίπεδο (Βενιέρης και παπαθεοδώρου, 2003· 
Petmesidou and Mossialos, 2006). μια πρώτη συνολική απόπειρα οι-
κονομικής αναθεώρησης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 
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την περίοδο 1990–92 συνοδεύθηκε από εκρηκτικές συντεχνιακές 
αντιδράσεις που παρέλυσαν τη χώρα και, στην ουσία της, ακυρώ-
θηκε. η επιτακτική ανάγκη μιας στοιχειώδους οικονομικής εξυγί-
ανσης του συνταξιοδοτικού συστήματος οδήγησε, τελικά, σε κά-
ποιες επιμέρους ρυθμίσεις λογιστικού κυρίως χαρακτήρα, το 1993. 
το επίπεδο κοινωνικής προστασίας είτε συρρικνώθηκε, είτε εκλο-
γικεύθηκε, χωρίς να διασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα του 
συστήματος. Οι ρυθμίσεις αυτές απέτυχαν διότι συνοδεύθηκαν από 
έλλειψη σταθερής πολιτικής βούλησης και ανυπέρβλητο έλλειμμα 
κοινωνικής υποστήριξης. στο χώρο της υγείας, μια καθυστερημέ-
νη προσπάθεια εκλογίκευσης αλλά και βελτίωσης των υπηρεσιών 
ανέδειξε και πάλι την πάλη μεταξύ των δυνάμεων για αλλαγή και 
εκσυγχρονισμό και των κατά πολύ ισχυρότερων οργανωμένων συμ-
φερόντων (ενδεικτικά, Venieris 1997· νικολέντζος, 2010). το νέο ση-
μαντικό στοιχείο την περίοδο αυτή είναι ο διευρυνόμενος ρόλος της 
έέ στο πλαίσιο της διαδικασίας της έυρωπαϊκής ένοποίησης και 
με κατεύθυνση έναν ήπιο εκσυγχρονισμό–εξευρωπαϊσμό του ελλη-
νικού συστήματος κοινωνικής προστασίας. Βασικοί άξονες ήταν η 
οικονομική εξυγίανση και η θεσμική εναρμόνιση του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης.

σε ποσοτικό επίπεδο, η διεύρυνση των κοινωνικών δαπανών ως 
ποσοστού του Αέπ αποτέλεσε σημείο αιχμής μετά την ένταξη της 
χώρας στην έέ, τη δεκαετία του 1980. η σταθερά ανοδική τάση μετά 
τα μέσα της δεκαετίας του 1990 αποδίδεται, κυρίως, στα κονδύλια 
που εισέρευσαν στη χώρα μέσω των κοινοτικών πλαισίων στήριξης 
(Petmesidou and Mossialos, 2006). η ενίσχυση αυτή, δεν συνοδεύτηκε, 
όμως, από δομικές αλλαγές για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρε-
σιών και τη σταθεροποίηση των οικονομικών του συστήματος. η με-
λέτη της κοινωνικής πολιτικής στην έλλάδα μετά την είσοδο στο νέο 
αιώνα επιβεβαιώνει παλιά συμπεράσματα: την αναγκαιότητα για ρι-
ζικές αλλαγές ευρύτατης κλίμακας που θα κάμψουν παραδοσιακές 
ακαμψίες υπεράσπισης παραλογισμών και προνομίων. η οριζόντια 
κυβερνητική και πολιτική αβελτηρία, συνεπικουρούμενες από έναν 
κοντόφθαλμο κρατικοδίαιτο συνδικαλισμό, συνέχισαν να υπηρε-
τούν τις πατροπαράδοτες αξίες: συγκεντρωτική λήψη αποφάσεων 
πολιτικής/κομματικής κοπής, χρεοκοπημένες διοικητικές δομές ανα-
ποτελεσματικής και διεφθαρμένης γραφειοκρατίας, παντελής ανυ-
παρξία σχεδιασμού, καμία συμφιλίωση του ατομικού κόστους με το 
συλλογικό όφελος (Venieris, 2006).
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η διαδικασία δημοσιονομικού εξορθολογισμού στην πορεία για 
την είσοδο της χώρας στην Οικονομική και νομισματική Ένωση 
(Ονέ) επέβαλε περικοπές δαπανών και ώθησε σε περιοριστικές 
πολιτικές προς τα τέλη του 20ού αιώνα. Αυτό συνέβη χωρίς το ελ-
ληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας – όπως παράλληλα και 
των υπόλοιπων νοτιοευρωπαϊκών χωρών (ίταλία, ίσπανία, πορτο-
γαλία) – να φθάσει σε φάση «ωρίμανσης» (ενδεικτικά Guillen and 
Petmesidou, 2008). η κοινοτική πίεση προς την έλλάδα εντάθηκε με 
γνώμονα την ανάγκη συρρίκνωσης και εκλογίκευσης των δαπανών. 
Οι περιορισμένες, όμως, δυνατότητες παρέμβασης της έέ στα ζη-
τήματα εθνικής κοινωνικής πολιτικής (ενδεικτικά, Βενιέρης, 2009: 
κεφ. 7), επέτρεψαν περαιτέρω κυβερνητικές ολιγωρίες στη λήψη δι-
αρθρωτικών αποφάσεων. Οι μακροοικονομικές επιταγές της Ονέ 
επέβαλαν περιοριστικές πολιτικές και επέφεραν οικονομική ανομ-
βρία σ’ ένα κοινωνικό σύστημα που επιζητούσε δραστικές αλλαγές 
αναπτυξιακού χαρακτήρα. Όπως συνήθως συμβαίνει, οι περικοπές 
ευνόησαν την επέκταση της ανισότητας και έπληξαν εκείνους που 
είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας: τους κακοπληρωμένους 
στην εργασία, τους ευάλωτους στην κοινωνία.

στα πρώτα χρόνια του νέου αιώνα, μια εποχή εκσυγχρονιστι-
κών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων για αρκετές χώρες στην έυρώπη 
με προτεραιότητα την αναπροσαρμογή του συνταξιοδοτικού και 
τη συμφιλίωση της οικογένειας με την αγορά εργασίας (ενδεικτικά 
Arza and Kohli, 2008· Esping-Andersen, 2009), η αναβλητικότητα και 
η αποσπασματικότητα παρέμειναν, εδώ, τα κυρίαρχα στοιχεία. μια 
εθνική στρατηγική εκσυγχρονισμού των φορέων κοινωνικής πολι-
τικής παρέμενε αντικείμενο συζήτησης, διαμάχης ή προσδοκίας. σε 
επίπεδο έέ, η συμμετοχή της έλλάδας σε ένα φάσμα «συντονισμέ-
νων στρατηγικών» – στα πεδία της αγοράς εργασίας, της βιωσιμότη-
τας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, της βελτίωσης δεικτών στην 
υγεία και της προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης – παρήγα-
γε κάποιους νέους θεσμούς και πολιτικές (ενδεικτικά, Petmesidou, 
2011). Οι παρεμβάσεις αυτές βασίσθηκαν σε πρόσκαιρους κοινοτι-
κούς πόρους και σε προσωρινούς εργαζόμενους, χωρίς να παρέχουν 
εχέγγυα σταθερής αλλά και ποιοτικής κοινωνικής παροχής. 

η επίδραση της έέ στην ελληνική κοινωνική πολιτική περιορί-
στηκε τελικά σε μια τυπική και ανούσια διαδικασία γενικών κατευ-
θύνσεων και υιοθέτησης δευτερευόντων στόχων. Και στην ελληνική 
περίπτωση, η Ένωση δεν επέτυχε να δρομολογήσει μια συστηματική 
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διαδικασία «εξευρωπαϊσμού» ενός υπανάπτυκτου συστήματος κοι-
νωνικής προστασίας, εστιάζοντας περισσότερο σε ζητήματα οικο-
νομικής βιωσιμότητας παρά κοινωνικής ευημερίας. Από την άλλη 
πλευρά, η εμμονή σε ένα άδικο, σπάταλο και αναποτελεσματικό «μο-
ντέλο» κοινωνικής πολιτικής μάλλον ενισχύθηκε από έναν εθνικό 
εφησυχασμό μετά την είσοδο της χώρας στην Ονέ. έφησυχασμός 
που παρέτεινε την κοινωνική αμεριμνησία την πολιτική αδράνεια 
και, ως φυσικό επακόλουθο, επιδείνωσε ραγδαία τα δομικά κοινω-
νικά, οικονομικά και πολιτικά ελληνικά αδιέξοδα. μέχρι το 2010…

3. τΟ ΔρΑμΑ τΟύ ΑπΟτέλέσμΑτΟσ (2010–11)

το 2010, τα αδιέξοδα αυτά, που οξύνθηκαν από τη διεθνή χρηματο-
πιστωτική κρίση και παροξύνθηκαν από την εθνική δημοσιονομική 
κραιπάλη της διετίας 2007–09, επέφεραν την κατάρρευση. η οικονο-
μία της χώρας ξέφυγε από τον έλεγχο ενός χρεοκοπημένου πολιτι-
κού συστήματος. Ήταν το τέλος μιας εποχής σταθερής, αλλά επιδο-
τούμενης και μη παραγωγικής, οικονομικής μεγέθυνσης, στην οποία 
η πολιτεία δεν επένδυσε με διαρθρωτικό τρόπο και με αναπτυξιακό 
σχεδιασμό. Αντίθετα, πολλοί πολίτες «επένδυσαν» με νεόπλουτο 
καταναλωτισμό και πολλά νοικοκυριά ανέλαβαν δυσβάστακτα δα-
νειακά βάρη. το 2009, το εθνικό χρέος ξεπέρασε το 128% και το δη-
μόσιο έλλειμμα τελικά το 15% του Αέπ, στραγγίζοντας την άνυδρη 
οικονομία και στραγγαλίζοντας την αποχαυνωμένη κοινωνία.

έίχαν προηγηθεί οι εκλογές του Οκτωβρίου 2009 που έφεραν 
στην εξουσία νέα κυβέρνηση με ισχυρή αυτοδυναμία, αλλά με λά-
θος μηνύματα. η καθυστερημένη δραστική αναθεώρηση της οικο-
νομικής πολιτικής, σε συνδυασμό με την κερδοσκοπική αντίδραση 
των διεθνών αγορών δεν επέτρεψε δανεισμό σε λογικά επιτόκια για 
πολύ. την ανάγκη εκσυγχρονισμού θεσμών και μηχανισμών σε όλο 
το φάσμα του πολιτικοοικονομικού συστήματος παρέκαμψε η άμε-
ση απειλή παύσης πληρωμών του δημοσίου λόγω έλλειψης ρευστό-
τητας. η χώρα σύρθηκε τελικά, τον ίούνιο του 2010, στην επείγουσα 
αποδοχή διεθνούς οικονομικής βοήθειας με την καθοδήγηση της έέ 
και του Δντ, «βοήθεια» που έμελλε να μεταβάλει ανεπιστρεπτί τα 
βασικά δεδομένα της βαθιά προβληματικής εθνικής πραγματικότη-
τας. Αυτή ήταν η αναπόφευκτη κατάληξη του διαχρονικού πολιτι-
κού ελλείμματος, σύμπτωμα μόνον του οποίου ήταν η οικονομική 
χρεοκοπία και βαθύτερα αίτια η μορφή της διαπλοκής δημόσιου/ιδι-
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ωτικού και η φύση της σχέσης ατομικού/συλλογικού στην έλλάδα.
η διεθνής βοήθεια κωδικοποιήθηκε και εντάχθηκε σε ένα «μνη-

μόνιο συνεργασίας», μια αναλυτική δηλαδή συμφωνία μεταξύ της 
χώρας και των δανειστών εταίρων της. η συμφωνία περιελάμβανε 
συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στους βασικούς τομείς πολιτικής και 
σαφείς δεσμεύσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε συ-
γκεκριμένους χρόνους. μια γενική στρατηγική λιτότητας που επέ-
βαλλε μεγάλες περικοπές εισοδημάτων και δαπανών, σε συνδυασμό 
με αυξήσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία. το μνημόνιο απέβη 
αντικείμενο τακτικής επικαιροποίησης και συνεχούς αυστηροποίη-
σης λόγω αστοχίας συνταγής και αδυναμίας εφαρμογής.

Ο χώρος της κοινωνικής πολιτικής κατέλαβε περίοπτη θέση στους 
όρους «συνεργασίας», με βασικούς άξονες αναθεώρησης την αγορά 
εργασίας, την υγεία και το συνταξιοδοτικό σύστημα.2 Ήταν μια στυ-
γνή νεοφιλελεύθερη «μνημονιακή» αντιμεταρρύθμιση για «μνημειώ-
δη» υποβάθμιση σε μισθούς και παροχές και απορρύθμιση βασικών 
κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι οριζόντιες περικοπές έπληξαν όλες τις 
συντάξεις, τα προνοιακά επιδόματα, τις εργασιακές παροχές. στην 
υγεία, ο χώρος δράσης ήταν κυρίως τα δημόσια νοσοκομεία με μέ-
τρα για εισιτήριο εισόδου, με δρομολόγηση συγχωνεύσεων, με επέ-
κταση της εξαιρετικά διαδεδομένης ιδιωτικής ιατρικής. στην απα-
σχόληση, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και η κατεδάφιση 
εργασιακών δικαιωμάτων διανθίστηκε από μια ουτοπική επιδίωξη 
για μείωση της ανεργίας. Όμως, η πτώση της οικονομικής δραστηρι-
ότητας, ο υψηλός δανεισμός και οι πολιτικές λιτότητας είναι πηγές 
αστείρευτης ανεργίας. Και είναι αυτή ακριβώς η θλιβερή επίπτωση 
που δημιουργεί τη βαθύτερη αγωνία για μεγάλη δυστυχία και μεγα-
λύτερη φτώχεια στη σημερινή ελληνική κοινωνία.3

παρά τις κοινωνικές θυσίες, τις κυβερνητικές υποσχέσεις και τις 
υπερεθνικές προσδοκίες, η αποτυχία των τριών μνημονίων κατέστη 
πασιφανής τον μάρτιο του 2011. Βασικές αιτίες: ο υφεσιακός χαρα-
κτήρας της οικονομικής πολιτικής και ο αναποτελεσματικός τρόπος 
της πολιτικής εφαρμογής.4 Οι πολιτικές, κυβερνητικές και διοικητι-

2. Βλέπε μνημόνια 1, 2 και 3 (πηγή: www.minfin).
3. το επίπεδο της σχετικής φτώχειας στην έλλάδα (δηλαδή άτομα ή νοικοκυριά που 

το εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από το 60% του αντίστοιχου διάμεσου ισοδύναμου 
εισοδήματος) παραμένει σταθερά πάνω από το 20% (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

4. Βλ. σχετική έκθεση της έυρωπαϊκής έπιτροπής (έφημερίδα Η Καθημερινή, 
04/07/2011).
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κές παθογένειες θεωρήθηκε ότι καθιστούν επιτακτική την παροχή 
συστηματικής «τεχνικής βοήθειας» από το εξωτερικό για την επιτή-
ρηση και προώθηση των μεταρρυθμίσεων αλλά και για την τήρηση 
του προϋπολογισμού.5 το ερώτημα, αν μια δημοκρατικά εκλεγμένη 
κυβέρνηση νομιμοποιείται πολιτικά να εφαρμόζει τις αποφάσεις που 
επιβάλλουν οι δυνάμεις των αγορών και επιτηρούν οι τεχνοκράτες 
των διεθνών οργανισμών παρέμεινε ρητορικό.

σε ρευστό κοινωνικοπολιτικό και άδηλο οικονομικό περιβάλλον 
συμφωνήθηκε, μετά από ατέρμονες συζητήσεις, να υιοθετηθεί την 
άνοιξη του 2011, επιπρόσθετα των τριών προηγούμενων, ένα τέταρ-
το μνημόνιο: το «μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής προσαρ-
μογής 2011–15». Ένα, εκτός ελληνικής πραγματικότητας, πενταετές 
σχέδιο δημοσιονομικής σωτηρίας και διαρθρωτικών αλλαγών, με 
ανυπολόγιστο ακόμη κοινωνικό και πολιτικό κόστος αλλά με απολύ-
τως προσδιορισμένους οικονομικούς στόχους περιστολής δαπανών.6 
πρόκειται για την έμπρακτη αναγνώριση της παταγώδους δημοσι-
ονομικής αποτυχίας των τριών μνημονίων και του φοβικού τρόπου 
εφαρμογής που επέβαλε την ανάγκη για ένα τέταρτο μνημόνιο σε 
μεγαλύτερο βάθος χρόνου. το μεσοπρόθεσμο καταρτίσθηκε υπό 
τις ασφυκτικές πιέσεις της επαπειλούμενης εθνικής χρεοκοπίας και 
της διογκούμενης κοινωνικής αγανάκτησης, αφενός, του αμφιταλα-
ντευόμενου ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος και της κερδοσκοπί-
ας των αγορών, αφετέρου.

το πρόγραμμα επιφέρει πολυεπίπεδες βαριές οικονομικές επι-
πτώσεις, προϋποθέτει ριζικές θεσμικές αλλαγές, συνεπάγεται συρρί-
κνωση εισοδημάτων και υποβάθμιση βιοτικού επιπέδου. σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου, οι δαπάνες για ασφάλιση, 
περίθαλψη και κοινωνική προστασία εκτιμάται ότι θα διαμορφω-
θούν από το 7,9% του Αέπ το 2011, στο 6,6% του Αέπ το 2015.7 με 
ειδικότερους όρους παρέμβασης, οι προτεραιότητες αντανακλώ-
νται στον Κοινωνικό προϋπολογισμό 2011-15,8 ο οποίος περιλαμβά-
νει τρία πεδία δράσης: τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΟΚΑ), τους Οργανισμούς Κοινωνικής προστασίας (ΟΑέΔ, Οέέ, 
ΟέΚ) και τα νοσοκομεία. τα στοιχεία και οι προβλέψεις του χρησι-

5. Βλ. έφημερίδα Η Καθημερινή, 14/08/2011).
6. Βλ. Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιο-

νομικής προσαρμογής 2012–15, σ. 114 (πηγή: www.minfin.gr.)
7. Όπως υποσημείωση 6, σ. 111.
8. Όπως υποσημείωση 6, σ. 121.
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μοποιούνται εδώ με απόλυτη επιφύλαξη, είναι, όμως, αποκαλυπτικά 
της στόχευσης των πολιτικών και της ιεράρχησης των περικοπών για 
τα επόμενα χρόνια.

συνοπτικά, στην κοινωνική ασφάλιση τα έσοδα από εισφορές αυ-
ξάνονται και οι επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού μειώ-
νονται, μετακυλίοντας στους ασφαλισμένους ένα, κατά προσέγγιση, 
επιπρόσθετο 10% των συνολικών εσόδων. Οι δαπάνες για συντά-
ξεις περιορίζονται και για προνοιακές παροχές υποδιπλασιάζονται. 
το προσδοκώμενο θετικό ισοζύγιο στους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης μεταξύ 2011 και 2015 σχεδόν εξαπλασιάζεται. στους 
Οργανισμούς Κοινωνικής προστασίας, όπου περιλαμβάνεται και 
η ασφάλιση ανεργίας, οι εισφορές παραμένουν σταθερές, τα έσοδα 
από τον κρατικό προϋπολογισμό μειώνονται στο ένα τρίτο, ενώ οι 
δαπάνες συνολικά μειώνονται σχεδόν στο μισό. έδώ το θετικό ισο-
ζύγιο περίπου επταπλασιάζεται. το συνολικό οικονομικό ισοζύγιο 
όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από 1,3 εκ. ευρώ, το 2011, 
προβλέπεται να φθάσει σε 10,4, το 2015. Οι υπολογισμοί αυτοί δεν 
είναι παρά μια πρόβλεψη εικονικής πραγματικότητας. η ραγδαία 
και απρόβλεπτη επέκταση της ανεργίας – που συνεπάγεται διπλή αι-
μορραγία: μείωση εισφορών και αύξηση παροχών – δεν επιτρέπει 
έναν ρεαλιστικό οικονομικό σχεδιασμό του συστήματος κοινωνι-
κής ασφάλισης. στα νοσοκομεία, τα έσοδα μειώνονται αλλά και οι 
δαπάνες σχεδόν υποδιπλασιάζονται. η συρρίκνωση της δημόσιας 
χρηματοδότησης σε υπηρεσίες που πάσχουν είναι και εδώ εντυπωσι-
ακή. γενικά, η επίτευξη θετικών ισοζυγίων στους προϋπολογισμούς 
λογίζεται ως η εν δυνάμει οικονομική συμβολή ενός υπερβατικού 
προγράμματος που διαλέγεται κοπιαστικά και αυτιστικά με τους 
αριθμούς, αλλά αγνοεί άκοπα και άκριτα τους ανθρώπους· ενός 
προγράμματος που συνολικά δεν είναι εφαρμόσιμο και, κυρίως, δεν 
εγγυάται τη διάσωση.

με όρους κοινωνικής πολιτικής, πρόκειται για μια επιπρόσθετη 
των μεγάλων περικοπών της περιόδου 2009-10 «εξοικονόμηση» κοι-
νωνικών δαπανών οριζόντιου χαρακτήρα με ορισμένες επιμέρους 
κλιμακώσεις στα υψηλότερα επίπεδα παροχών, που εστιάζει στους 
δημόσιους πόρους χρηματοδότησης και μεταθέτει βάρη στους ερ-
γαζόμενους και ασφαλισμένους. ταυτόχρονα, επιδεινώνει τα επίπε-
δα των παροχών τους. Ο συνολικός περιορισμός της δαπάνης για 
ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία, μεταξύ 2011 και 
2015, υπολογίζεται στο 15%. έίναι στην ουσία μια οικονομική πο-



112 Δημητρησ Βένίέρησ

λιτική αντικοινωνικού χαρακτήρα – με αντικειμενικό σκοπό τη δη-
μοσιονομική ελάφρυνση – η οποία υποβαθμίζει, σε απροσδιόριστο 
ακόμη βαθμό, τα ήδη ανεπαρκή επίπεδα κοινωνικής προστασίας. 
Καταποντίζει καθολικά δικαιώματα, ακυρώνει ώριμες ανταποδο-
τικές παροχές, εξακοντίζει την ανισότητα στην προστασία. ταυτό-
χρονα και εκ των πραγμάτων, δρομολογεί την εμπορευματοποίηση 
και την εξατομίκευση της προστασίας με βάση μια αγορά εργασίας 
που μεταβάλλεται σε ζούγκλα. Ο βαθμός, στον οποίο η εξοικονόμη-
ση θα συνοδευτεί από εξυγίανση, εκλογίκευση και αποδοτικότητα 
αύριο, θα μετριάσει αντίστοιχα τις επιπτώσεις από την καρατόμη-
ση της κοινωνικής πολιτικής σήμερα. Κατ’ αρχήν και κατ’ αρχάς, 
όμως, η βιωσιμότητα της οικονομίας επιχειρείται διακυβεύοντας τη 
βιωσιμότητα της κοινωνίας. στη συνέχεια, το κείμενο σκιαγραφεί το 
περιεχόμενο των αλλαγών στα βασικά πεδία των κοινωνικών ανα-
τροπών: κοινωνική ασφάλιση, υγεία, πρόνοια και εργασία.

3.1 Κοινωνική ασφάλιση – Η μεγάλη ανατροπή
η πιο επώδυνη επίδραση της απορρύθμισης στο πεδίο των παροχών 
αφορά τη βίαιη και εν πολλοίς άδικη περικοπή των ανταποδοτικών 
συντάξεων. σύνταξη στα καθ’ ημάς σημαίνει πολλά. έίναι το όνειρο 
για σύντομη, γενναιόδωρη και ει δυνατόν χωρίς εισφορές συνταξιο-
δότηση. έίναι το ελιξίριο της ελληνικής επιδερμικής κοινωνικής πο-
λιτικής. έίναι το ράθυμο πρότυπο που καλλιέργησε το μεταπολεμικό 
και εξέθρεψε το μεταπολιτευτικό σύστημα: μεγάλη χρηματοδότηση 
και εκτεταμένος κορπορατισμός, οικονομικός ανορθολογισμός και 
κοινωνική αδικία. με βάση αρχικά τα τρία μνημόνια του 2010, η κυ-
βέρνηση δεσμεύθηκε να αναθεωρήσει επειγόντως και σε βάθος τις 
βασικές πτυχές του κύριου και του επικουρικού συνταξιοδοτικού 
συστήματος. ρητή κατεύθυνση των αλλαγών η «υλοποίηση εξοικο-
νομήσεων», ο έλεγχος δηλαδή της συνολικής συνταξιοδοτικής δα-
πάνης περιορίζοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αύξησής της 
στο 2,5% του Αέπ μεταξύ του 2009 και του 2060.9

προηγήθηκε η υιοθέτηση σημαντικών αλλαγών του θεσμικού 
πλαισίου,10 με σκοπό – για εκατοστή σχεδόν φορά από το 1932 και 
εντεύθεν – την «αναμόρφωση του συστήματος». Οι ρητοί στόχοι των 

9. Βλ. εδάφιο 11, μνημόνιο 3, Δεκέμβριος 2010.
10. νόμοι 3762/2009, 3863/2010 και 3883/2010.
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αλλαγών ήταν η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και η 
επανόρθωση στρεβλώσεων και αδικιών. Οι υπόρρητοι στόχοι ήταν 
η περιστολή δαπανών και η μετατροπή του χρηματοδοτικού αλλά 
και ηθικού χαρακτήρα του συστήματος από αναδιανεμητικό σε «οι-
ονεί κεφαλαιοποιητικό».11 τα μέσα εφαρμογής των αλλαγών ήταν 
πρωτίστως μέτρα για τη ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών, την επιμήκυνση των ηλικιακών ορίων αποχώρησης και 
τη διεύρυνση των κεφαλαιοποιητικών στοιχείων στο συνταξιοδοτι-
κό σύστημα, σε συνδυασμό και με τη μείωση των ποσοστών αναπλή-
ρωσης. μείωση απαράδεκτη για τη μεγάλη πλειονότητα των συντά-
ξεων που ήταν ήδη ανεπαρκείς. Όμως, η οικονομική κρίση είχε ήδη 
οδηγήσει σε κρίση απασχόλησης και, βεβαίως, σε κρίση κοινωνικής 
ασφάλισης (ρομπόλης, 2010).

Οι στόχοι των αλλαγών αυτών έμελλε να ενδυναμωθούν και να 
ενεργοποιηθούν από τα μνημόνια που επιβλήθηκαν κατά την «ιστο-
ρική» και για το ασφαλιστικό διετία 2010-11. το 2010, οι αιφνιδια-
στικές οριζόντιες περικοπές του επιπέδου των συντάξεων έφθασαν 
μέχρι το 25% σε ετήσια βάση, περικοπές που επιχειρήθηκε αρχικά να 
μετριασθούν για τους χαμηλοσυνταξιούχους από ένα πενιχρό προ-
νοιακό επίδομα μετά από έλεγχο πόρων. μια νέα κλιμακωτή φορο-
λόγηση των υψηλότερων συντάξεων είχε σκοπό τον περιορισμό των 
θεόρατων ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων. Οι «τυφλές» αυ-
τές παρεμβάσεις επέβαλαν βαριές θυσίες και αναδιένειμαν άδικα  τα 
βάρη. ποσοτικά, περιόρισαν δραματικά το ποσοστό αναπλήρωσης 
των συντάξεων – από το 70% περίπου, στο 42% για 35 έτη και στο 
48% για 40 έτη ασφάλισης (Petmesidou, 2011). Οι μειώσεις στα ποσο-
στά αναπλήρωσης ευνοούν τις υψηλότερες συντάξεις και αδικούν 
εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας (ρωμανιάς, 
2010). στην ουσία, διαιωνίζουν το κυρίαρχο περί κοινωνικής δικαιο-
σύνης πρότυπο του ασφαλιστικού συστήματος που αναπαράγει προ-
νόμια και ανισότητες. στην αντίθετη ευτυχώς κατεύθυνση κινήθηκε 
το κλιμακωτό σύστημα φορολόγησης των υψηλότερων συντάξεων, 
που συνδέθηκε με τον πρόωρο χαρακτήρα συνταξιοδότησης και την 
ηλικία του συνταξιούχου αλλά όχι και με εξατομικευμένα κοινωνι-
κά κριτήρια. 

11. το ύψος της νέας ασφαλιστικής «αναλογικής» σύνταξης, που θα συμπληρώνει 
την «βασική» προνοιακή σύνταξη των 360 ευρώ από το 2018, θα προκύπτει από την 
αναλογική σχέση εισφορών – ασφαλιστικού βίου.
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η συνταξιοδοτική αυτή μεταρρύθμιση κρίνεται θετική με μια 
αμιγώς τεχνοκρατική ανάγνωση, που, όμως, παραβλέπει κρίσιμες 
παραμέτρους και ιδιαιτερότητες. σύμφωνα με τον ΟΟσΑ, η μεταρ-
ρύθμιση του 2010 απλοποίησε σημαντικά το συνταξιοδοτικό σύστη-
μα, ευθυγράμμισε τη γενναιοδωρία του με τα επίπεδα των περισσό-
τερων άλλων συστημάτων των χωρών του ΟΟσΑ, αυστηροποίησε 
τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης και συνδέει από το 
2021 τη θεσπισμένη ηλικία πλήρους (65 έτη) και ελάχιστης (60 έτη) 
συνταξιοδότησης με τα προσδόκιμα όρια ζωής, ενώ η συνταξιοδο-
τική δαπάνη δεν αναμένεται να αυξηθεί ως ποσοστό του Αέπ μέχρι 
το 2060 (OECD, 2011, 12). το ευτύχημα για τους Έλληνες είναι ότι 
δεν κυβερνώνται ακόμη πλήρως από απρόσωπους υπερεθνικούς ορ-
γανισμούς. το ατύχημα παραμένει ότι, στο βαθμό που αυτό συμβαί-
νει, κυβερνούνται ακόμη από Έλληνες πολιτικούς.

σε κλίμα διαρκούς αιφνιδιασμού, προαναγγέλθηκε για το 2018 
και μια ενιαία βασική προνοιακή σύνταξη ύψους 360 ευρώ – δηλα-
δή 200 ευρώ χαμηλότερη από τη θεωρούμενη ως γραμμή φτώχειας 
– που θα χρηματοδοτείται από τη γενική φορολογία. τόσο η βασική 
προνοιακή, όσο και η πρόσθετη κύρια ασφαλιστική σύνταξη υπά-
γονται θεσμικά σε καθεστώς επαπειλούμενης συρρίκνωσης: θα συν-
δέονται με οικονομικούς δείκτες, όπως η οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας ή οι οικονομικές δυνατότητες κάθε ταμείου. η νέα καθολική 
προνοιακή σύνταξη σηματοδοτεί στρατηγική επιλογή αναθεώρησης 
του μείγματος και των στόχων της ελληνικής κοινωνικής πολιτικής. 
η νέα ασφαλιστική κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα σύνταξη υπάγε-
ται σε νέους κανόνες υπολογισμού με βάση το σύνολο του εργασια-
κού βίου, που μειώνουν δραστικά και εκτός κοινωνικής πραγματι-
κότητας το ποσοστό αναπλήρωσης και το επίπεδο της παροχής. με 
άλλα λόγια, το συνταξιοδοτικό ανταποδοτικό σύστημα ασφάλισης 
αναπροσανατολίζεται στην κατεύθυνση ενός προνοιακού συστήμα-
τος εγγυημένων ελαχίστων, στο πνεύμα ενός άκρως υπολειμματικού 
φιλελεύθερου μοντέλου κοινωνικής ευημερίας. στην πραγματικότη-
τα, πρόκειται για μια μεταστροφή που κατανοήθηκε από λίγους και 
έπεισε λιγότερους και για ελάχιστα. Ένα οιονεί ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα για συνταξιούχους που, κάθε άλλο παρά εγγυάται συνθή-
κες αξιοπρεπούς κάλυψης των βασικών αναγκών.

σε διαρθρωτικό επίπεδο, η πλέον βαρυσήμαντη αλλαγή αφορά 
την κατάργηση της τριμερούς χρηματοδότησης στην κοινωνική 
ασφάλιση – την απόσυρση δηλαδή της κρατικής συμμετοχής (ρωμα-
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νιάς, 2010). πρόκειται για μια αναδίπλωση με σημειολογία ιστορι-
κής αμνησίας και κυριολεξία πολιτικού φαρισαϊσμού. Οι δραστικές 
μειώσεις στην κύρια ασφαλιστική σύνταξη συνοδεύθηκαν από την 
επέκταση της, δρομολογημένης από το 2008, επιλογής για μείωση 
των επικουρικών συντάξεων –με κατώτατο όριο αναπλήρωσης το 
20%. Οι αλλαγές εισάγουν τη σύνδεση των νέων ασφαλιστικών πα-
ροχών με την πορεία του Αέπ ή/και την οικονομική βιωσιμότητα 
των φορέων αλλά παραβλέπουν τις πολιτικού–πελατειακού χαρα-
κτήρα αιτίες της δυσπραγίας τους. 

έν μέσω επεκτεινόμενης κοινωνικής αναταραχής και απώλειας 
των στόχων, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να αποδεχθεί και να πασχίσει 
να εφαρμόσει, τον ίούνιο του 2011, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 
2011-15, προκειμένου να αποφευχθεί η στάση πληρωμών και η πλήρης 
οικονομική χρεοκοπία. το πρόγραμμα προβλέπει μια θεσμικού χαρα-
κτήρα δέσμη μέτρων περιοριστικής κοινωνικής πολιτικής για εξοικο-
νόμηση άνω του 1,7% του Αέπ.12 έστιάζει «στον εξορθολογισμό των 
δαπανών και στην εξασφάλιση της είσπραξης εσόδων» και «εξασφα-
λίζει πλέον οριστικά τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος 
της χώρας μας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα σύγχρονο και δίκαιο 
σύστημα».13 ως εύλογη προτεραιότητα τίθεται η εκτεταμένη ανασφά-
λιστη εργασία: 26% στην έλλάδα, μόλις 3% κατά μέσο όρο στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. ταυτόχρονα, επιχειρείται η βελτίωση της αδιανό-
ητα χαμηλής «εισπραξιμότητας» των ασφαλιστικών εισφορών,14 λόγω 
της ανυπαρξίας συστήματος ελέγχου και είσπραξης των ταμείων. 
η εντατικοποίηση της προσπάθειας για την είσπραξη των εισφορών 
μπορεί να φέρει πρόσθετα έσοδα ύψους 1,2% του Αέπ για το σύστη-
μα κοινωνικής ασφάλισης. η ιεράρχηση των παρεμβάσεων «έγινε με 
γνώμονα την προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων – πολυ-
τέκνων, αναπήρων, χαμηλοσυνταξιούχων κ.λπ. – που, υπό τις δύσκο-
λες σημερινές συνθήκες, βιώνουν εντονότερα την οικονομική κρίση».15 
η προτεραιότητα αυτή δεν μεταφράσθηκε σε μέτρα αναδιανομής των 
παροχών που να υπηρετούν τον «γνώμονα» που έχει τεθεί.

στο πεδίο του συνταξιοδοτικού, στόχοι του μεσοπρόθεσμου εί-
ναι η εξάλειψη των ανισορροπιών, η στενότερη σύνδεση μεταξύ πα-

12. Ύψους δηλαδή 8,6 δισ. ευρώ (όπως υποσημείωση 6, σ. 17).
13. Όπως υποσημείωση 6, σ. 120.
14. που ανέρχεται στο 87% για το ίΚΑ, 65% για τον ΟΑέέ και 64% για τον ΟγΑ 

(όπως υποσημείωση 6, σ. 120).
15. Όπως υποσημείωση 6, σ. 120–1.
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ροχών και εισφορών και η σημαντική μείωση του αριθμού των τα-
μείων. έιδικότερα προβλέπονται πρόσθετες περικοπές: στις επικου-
ρικές συντάξεις βάσει στοιχείων και αναλογιστικών μελετών,16 στη 
λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, στις συντάξεις 
αναπηρίας που δεν θα πρέπει πλέον να υπερβαίνουν το 10% όλων 
των συντάξεων, στα εφάπαξ σε ευθυγράμμιση με τις εισφορές. το 
σύνολο των συγκεκριμένων ρυθμίσεων αποσκοπεί να εξοικονομήσει 
0,8% του Αέπ σε ετήσια βάση.17

στο πεδίο των κοινωνικών μεταβιβάσεων, επιδίωξη είναι «η απλο-
ποίηση και καλύτερη στόχευση των κοινωνικών παροχών» για εξοι-
κονόμηση ενός επιπλέον 0,8% του Αέπ.18 πιο συγκεκριμένα, τα μέ-
τρα περιλαμβάνουν ανώτατα όρια στο συνταξιοδοτικό εισόδημα και 
αυστηροποίηση των κριτηρίων για χορήγηση κοινωνικών παροχών, 
όπως των επιδομάτων ανεργίας, των εκπτώσεων σε ασφαλιστικές ει-
σφορές και των παροχών σε είδος. παράλληλα, επιβάλλεται η επεί-
γουσα αξιολόγηση των κοινωνικών δαπανών με σκοπό τον εξορθο-
λογισμό τους και τον περιορισμό υπηρεσιών. πρόκειται συνολικά για, 
κυρίως, οριζόντιες επώδυνες ρυθμίσεις επί δικαίων και αδίκων, με κύ-
ριο άξονα τις συντάξεις και αποκλειστικό γνώμονα την περικοπή.

Οι στόχοι που ετέθησαν στο μεσοπρόθεσμο εξειδικεύθηκαν 
άμεσα σε συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής. σε αδρές γραμμές, στα 
ζητήματα που επηρεάζουν την κοινωνική ασφάλιση, τα μέτρα εφαρ-
μογής περιλαμβάνουν: μειώσεις των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, 
περικοπές όλων των συντάξεων, μείωση του εφάπαξ των δημοσίων 
υπαλλήλων, μείωση μισθών των δημοσίων υπαλλήλων με επιπλέον 
εισφορές, αυξημένες εισφορές σε όλους τους επαγγελματίες, εμπό-
ρους, επιστήμονες αλλά και αγρότες, καθιέρωση ειδικής εισφοράς 
για την ανεργία σε όλους τους εργαζόμενους, κλιμακωτή αύξηση της 
εισφοράς αλληλεγγύης στις υψηλότερες συντάξεις πριν τα 60.19 τα 
μέτρα φορολόγησης των υψηλότερων συντάξεων ορθά «τιμωρούν» 
την πρόωρη συνταξιοδότηση αλλά, λάθος εξαιρούν τους απόστρα-
τους. τα μέτρα αποστέωσης χαμηλότατων συντάξεων, ακόμη και 
του ΟγΑ, είναι κοινωνικό πλήγμα που πρέπει να θεραπευθεί άμεσα. 
έπίσης, η «μεταρρύθμιση στο σύστημα αναπηρικών συντάξεων», με 

16. περικοπές που, βάσει των αναλογιστικών μελετών, φαίνεται ότι θα φθάσουν 
μέχρι και το 40% για τα βαριά ελλειμματικά ταμεία (εφημερίδα Τα Νέα, 23/08/2011).

17. έφημερίδα Η Καθημερινή, 22/06/2011.
18. έφημερίδα Η Καθημερινή, 22/06/2011.
19. Βλ. έφημερίδα Τo Βήμα, 04/07/2011.
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στόχο βεβαίως τη μείωση τους, είναι ζήτημα που προκαλεί το κοινό 
αίσθημα αλλά απαιτεί μέγιστη προσοχή. γενικός κοινός παρονομα-
στής των μέτρων είναι, για πολλοστή φορά σε ενάμιση χρόνο, η μεί-
ωση στα εισοδήματα όλων και η μυθοποίηση αριθμών που μάλλον 
θα μείνουν στα χαρτιά.

με λίγα λόγια, η μέσω αλλεπάλληλων μνημονίων απορρύθμιση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης επιβάλλει περικοπή δαπα-
νών/παροχών και αύξηση εισφορών. Κυρίως, επιζητεί την άκριτη 
δραστική μείωση μιας «εκ φύσεως» εκτεταμένης και χαοτικής, βάσει 
του πολιτικού προτύπου, κρατικής συμμετοχής.20 Δηλαδή, με μοντέ-
λο διαχείρισης τη μέσω ταμείων άσκηση «κοινωνικής πολιτικής», 
το κράτος τώρα αποσύρεται από αυτή τη μορφή κοινωνικής πολιτι-
κής. Οι ασφαλισμένοι κοινωνικοί κίνδυνοι αποσυνδέονται από την 
ήδη αδύναμου συλλογικού χαρακτήρα αναδιανεμητική ενίσχυση 
μη αποδεκτών ελάχιστων βασικών παροχών. η ποιότητα παροχών 
και υπηρεσιών συνδέεται με το νέο πλαίσιο με όρους απίσχνανσης, 
μέσω υποχρηματοδότησης βασικών δομών και απορρύθμισης βα-
σικών εγγυήσεων. το ιστορικό, όμως, βάρος της αλλαγής δεν αφο-
ρά την αποσύνδεση της ατομικής από την κοινωνική ανάγκη σε ένα 
εγγενώς ανερμάτιστο και ανεπαρκές κοινωνικοασφαλιστικό σύ-
στημα, που, όμως, παραμένει η ραχοκοκαλιά της κοινωνικής πολι-
τικής στην έλλάδα. Αφορά, πρώτον, τις βίαιες και αιφνιδιαστικές 
συνθήκες υπό τις οποίες επιβλήθηκε η αλλαγή, σε ένα βισμαρκια-
νό–κορπορατιστικό σύστημα όπου, συνήθως, τα κατεστημένα συμ-
φέροντα επιβραδύνουν την αλλαγή (ενδεικτικά Leibfried and Mau, 
2008· Pallier and Martin, 2008), και στη χώρα μας την είχαν μέχρι σή-
μερα αποτρέψει. Αφορά, δεύτερον, την πολιτική αιτία της ιστορικής 
αλλαγής –αβελτηρία– την οικονομική φύση της –εισπρακτική– και 
την δυνάμει κοινωνική της έκβαση – διαλυτική.

3.2 Υγεία – Η μεγάλη προτεραιότητα
στην πολύπαθη υγεία, εύλογα αποδόθηκε – από την κυβερνητική 
διαχείριση και από την υπερεθνική επιστασία – «πρωταρχική έμ-
φαση για μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση», δηλαδή την περιστο-

20. σύμφωνα με τον αρμόδιο ύπουργό έργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η 
τρέχουσα δημόσια χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος για το 2011 πλησιά-
ζει το 50% της συνολικής ετήσιας δαπάνης –15 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 17 δισεκα-
τομμυρίων από ασφαλιστικές εισφορές (έφημερίδα Η Καθημερινή 22/06/2011).
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λή των δαπανών έως 0,5% του Αέπ για το 2011.21 Οι κυβερνήσεις 
των προηγούμενων χρόνων «επέτυχαν», πέραν της συστηματικής 
απαξίωσης του έσύ και της υποβάθμισης του δημόσιου δικαιώμα-
τος στην υγεία, να ναρκοθετήσουν με συνέπεια τα οικονομικά του 
συστήματος. έίναι κοινός τόπος ότι οι τάσεις ιδιωτικοποίησης του 
συστήματος υγείας και η σημαντική αύξηση των ιδιωτικών υπηρε-
σιών και δαπανών υγείας, μετατρέπουν την υγεία στην χώρα μας 
από δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα και αλλάζουν τη σχέση υγείας 
– αγοράς (ενδεικτικά, ίωακείμογλου, 2010). Βεβαίως τα δομικά ελ-
λείμματα στο πεδίο της πολιτικής και των υπηρεσιών υγείας, πολιτι-
κά, συντεχνιακά, οικονομικά, είναι χρόνια (ενδεικτικά, Davaki and 
Mossialos, 2006). Αποτελούν το χαρακτηριστικότερο δείγμα για τα 
εγγενή αίτια της κακοδαιμονίας του ελληνικού συστήματος κοινω-
νικής προστασίας.

το κεντρικό ζήτημα στο χώρο της υγείας είναι χωρίς αμφιβο-
λία η εξυγίανση – που πέραν της οικονομικής περιλαμβάνει και την 
ηθική διάσταση στο σκέλος της διαφθοράς – και ο εξορθολογισμός 
στη χρήση των πόρων. τα νέα μέτρα είναι περιορισμένα σε αριθμό, 
αλλά υπόσχονται διευρυμένα αποτελέσματα με όρους εξοικονόμη-
σης. σε διαχειριστικό επίπεδο, η εξαιρετικά καθυστερημένη εφαρ-
μογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι μέτρο άμεσης και 
υψηλής οικονομικής απόδοσης. σε επίπεδο πρακτικών, η εισαγωγή 
κινήτρων για ιδιωτική ιατρική στα δημόσια νοσοκομεία είναι ένα 
σωστό μέτρο σε λάθος χρόνο, διότι καλλιεργεί την εμπορευματο-
ποίηση και ενθαρρύνει την ιδιωτικοποίηση. Οι συγχωνεύσεις νοσο-
κομείων – πολιτική ορθολογικής αναδιανομής και περιφρούρησης 
πόρων αν υλοποιηθεί σωστά – φαίνεται, παρά τις αντιδράσεις, τελι-
κά ότι προχωρούν.22

το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2011-15, υπόσχεται υπηρεσίες 
υγείας «με ποιότητα και αξιοπρέπεια για τον πολίτη» στο πλαίσιο 
μιας «κοινωνίας συνοχής και προστασίας».23 έπιδίωξη είναι το σύ-
στημα υγείας «να μην είναι μαύρη τρύπα στην οποία χάνονται τα 
χρήματα των φορολογουμένων αλλά να προσφέρει υπηρεσίες ποιό-
τητας σε όλους τους πολίτες εξελίσσοντας, επεκτείνοντας και διορ-
θώνοντας τις υπηρεσίες του έσύ». το πρόγραμμα προσφέρει μια 

21. πηγή: www.minfin.gr μνημόνιο 3, 2010.
22. έφημερίδα Τα Νέα, 25/08/2011.
23. Όπως υποσημείωση 6, σ. 16.
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επιτομή για τα αίτια της κακοδαιμονίας του χώρου της υγείας με έμ-
φαση στην αναντιστοιχία κόστους και αποτελέσματος και με ειδική 
αναφορά στο ζήτημα της φαρμακευτικής δαπάνης. ως βασικοί στό-
χοι τίθενται η εξοικονόμηση και η ανακατανομή πόρων με βασικό 
μέσο τη συστηματική ηλεκτρονική παρακολούθηση των δαπανών. 
Ο στόχος είναι να μειωθεί το κόστος των νοσοκομείων τουλάχιστον 
κατά 10%, το 2011 και κατά ένα πρόσθετο 5%, το 2012. παράλληλα, 
θα ενισχυθούν οι υπολειτουργούσες μονάδες υγείας, ιδιαίτερα σε 
νοσηλευτικό προσωπικό και η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομεί-
ων για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και για αύξηση των 
εσόδων των νοσοκομείων.

μια ριζική μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας θα έπρεπε να συ-
νεκτιμήσει δύο πραγματικότητες. πρώτον, ότι η δημόσια χρηματο-
δότηση της υγείας, που είναι περί το 6% του Αέπ, υπολείπεται στην 
έλλάδα κατά πολύ του μέσου όρου των χωρών του ΟΟσΑ (OECD, 
2010). Δεύτερον, ότι οι προσπάθειες ελέγχου του κόστους πρέπει να 
συνοδευθούν και από αγώνα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπη-
ρεσιών υγείας (OECD, 2011). Άρα, καταπολέμηση της σπατάλης και 
της κακοδιαχείρισης και όχι μόνον άκριτη υποχρηματοδότηση, σε 
συνδυασμό με σχεδιασμό και αξιολόγηση για βελτίωση της απόδοσης 
των υπηρεσιών και με μεγαλύτερη έμφαση στην προληπτική ιατρική.

με όρους μεταρρύθμισης πολιτικής υγείας, το σημαντικότερο 
στοιχείο είναι η υπόσχεση, για πολλοστή φορά σε ορίζοντα τριών 
δεκαετιών, για ενιαίο φορέα φροντίδας (ενδεικτικά, Κυριόπουλος 
και σισσούρας, 1997), για «ένα πραγματικό σύστημα πρωτοβάθμι-
ας φροντίδας υγείας με τη συνένωση των υπηρεσιών και της δυνα-
τότητας πρόσβασης σε αυτές των ίΚΑ, ΟγΑ, ΟπΑΔ και ΟΑέέ».24 
πρόκειται ίσως για την μοναδική αλλαγή στην υγεία που, αν κάμψει 
τις αντιδράσεις των ιατρικών συμφερόντων και υλοποιηθεί ολοκλη-
ρωμένα και αποδοτικά, υπόσχεται καλύτερη ποιότητα δημόσιων 
υπηρεσιών και αντιβαίνει στην ιδιωτικοποίηση.25 με όρους σχεδια-
σμού πολιτικής υγείας, αναμένεται μια μελέτη αξιολόγησης του συ-
στήματος υγείας από μια, ακόμη, ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, 

24. Όπως υποσημείωση 6, σ. 17.
25. Ο νέος ενιαίος φορέας, ο έθνικός Οργανισμός παροχών ύπηρεσιών ύγείας 

(έΟπύύ), ενεργοποιείται από τις αρχές σεπτεμβρίου 2011 και ήδη συνοδεύεται από 
απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιωτικών και νοσοκομειακών γιατρών (έφημερίδα Το 
Βήμα, 09/09/2011).
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με σκοπό την εναρμόνιση του συστήματος και τη συγκέντρωση της 
χρηματοδότησής του και στόχο τον «ανασχεδιασμό του συστήματος 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας». με όρους 
οικονομικών της υγείας, αναμένεται μεγάλη και άμεση εξοικονό-
μηση σε βασικούς τομείς, λόγω των πράξεων και των παραλείψεων 
των προηγούμενων ετών αλλά και των μάλλον ελεγχόμενων αντι-
δράσεων των εμπλεκόμενων συμφερόντων. με όρους, όμως, ποιό-
τητας των υπηρεσιών υγείας, οι μεγάλες περικοπές ευνοούν τάσεις 
επιδείνωσης, παρά καλλιεργούν προσδοκίες βελτίωσης. το δημόσιο 
δικαίωμα στην υγεία βρίσκεται στον αέρα τη στιγμή ακριβώς που 
όλο και περισσότεροι καταφεύγουν στο έσύ, όλο και περισσότεροι 
έχουν ανάγκη το έσύ.26 Δυστυχώς, όμως, ένα βρετανικής φιλοσο-
φίας έσύ – υπέρτατος κοινωνικός θεσμός, πηγή συλλογικότητας 
και ρίζα της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη – από ελπίδα ολίγων 
γίνεται πια όνειρο αφελών, την εποχή, ακριβώς, που οι συνθήκες 
επιβάλλουν την ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου του έσύ ως ακρο-
γωνιαίου λίθου της κοινωνικής πολιτικής στην έλλάδα.

3.3 Κοινωνική πρόνοια – Η υποβαθμισμένη «αναβάθμιση»
στη χρονίως πάσχουσα πρόνοια, ένα χαμηλότατο επίδομα κοινωνι-
κής αλληλεγγύης σε έναν αναλυτικό κατάλογο ευάλωτων κοινωνι-
κών ομάδων υιοθετήθηκε προς τα τέλη του 2009. πρόκειται για μια 
μικρή διορθωτική κίνηση με μεγαλύτερη σημειολογική αλλά και πο-
λιτική σημασία. η επιλογή αυτή ήταν από τις πρώτες που ακυρώθη-
καν λίγους μήνες αργότερα υπό την πίεση της έέ και του Δντ, μετά 
την καταβολή της πρώτης δόσης του δανείου της διεθνούς βοήθειας 
(Petmesidou, 2010). η επικράτηση μιας νεοφιλελεύθερης αντίληψης 
χωρίς ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας διαποτίζει έκτοτε ασταμάτητα 
τις πολιτικές οικονομικής διάσωσης. λίγους μήνες νωρίτερα είχε, 
επίσης, καταργηθεί το ταμείο έθνικής Κοινωνικής συνοχής, ένα 
προνοιακό σύστημα υποστήριξης ευάλωτων στη φτώχεια ομάδων – 
όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι ανασφάλιστοι άνεργοι, τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες (Petmesidou, 2011).

η μεγάλη θεωρητικά αλλαγή, εδώ, αφορά την απόφαση που προ-
αναφέρθηκε για την καθιέρωση ενός συστήματος βασικής προνοια-

26. Καταγράφονται αυξήσεις κατά 30% στους ασθενείς που προσέρχονται στα νο-
σοκομεία του έσύ και κατά 17% στην κίνηση των ασθενών στα Κέντρα ύγείας (έφη-
μερίδα Η Καθημερινή, 21/08/2011).
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κής συνταξιοδότησης για όλους τους πολίτες από το 2018. πρόκει-
ται για μια εξόχως χαμηλή σύνταξη 360 ευρώ που δεν καλύπτει ούτε 
τα δύο τρίτα της γραμμής φτώχειας. η απόφαση αυτή σηματοδοτεί 
τον επαναπροσδιορισμό ενός «βισμαρκιανού» συστήματος κοινω-
νικής πολιτικής προς έναν καθολικότερο τύπο βασικής προστασίας 
«μπεβεριτζιανού» τύπου. η περίοδος εφαρμογής είναι, κυριολεκτι-
κά και μεταφορικά, εξόχως μακρινή σε σχέση με την ανασφάλεια 
της κοινωνίας, την επισφάλεια της οικονομίας και την αποτυχία της 
πολιτικής στην έλλάδα του 2011.

στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα υιοθετήθηκε μια πολιτική περι-
ορισμένης διεύρυνσης των δικαιούχων του έΚΑσ, έτσι ώστε να ενι-
σχυθούν περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι χωρίς άλλους εισοδη-
ματικούς πόρους. πρόκειται για μια μοναχική ρύθμιση που εστιάζει 
στα πράγματι φτωχότερα εισοδήματα και αφορά την επέκταση του 
επιδόματος αλληλεγγύης. μια νέα κατηγορία χαμηλοσυνταξιούχων 
που υπολογίζεται ότι αυξάνει τον αριθμό των δικαιούχων κατά 70 
έως 80 χιλιάδες, με μηνιαίο, όμως, επίδομα μόλις 30 ευρώ.27 η πο-
λιτική διεύρυνσης αποδυναμώθηκε αριθμητικά – με έναν περιορι-
σμό δικαιούχων που εκτιμάται από 15.000 έως και 50.000 – λόγω 
του συνυπολογισμού επιπρόσθετων πόρων και επιδομάτων στα νέα 
αυστηρότερα κριτήρια απόδοσης.28 πρόκειται για έναν, λαμβανο-
μένων υπόψη των συνθηκών, ορθολογικό επιμερισμό του κόστους 
των αλλαγών, που μοιράζει δικαιότερα θυσίες μεταξύ, ατυχώς, των 
πολύ αδύναμων. στην κατεύθυνση αυτήν επιχειρείται μια εκτετα-
μένη επαναξιολόγηση προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο πραγματικός βαθμός ανά-
γκης, αλλά και να συνεκτιμηθούν αθροιστικά τα καταβαλλόμενα 
επιδόματα. μια, με άλλα λόγια, αναδίπλωση της φαύλης πολιτικής 
που ασκήθηκε επί δεκαετίες με μέσο τις πλαστές αναπηρικές συντά-
ξεις και σκοπό τις επίπλαστες πελατειακές σχέσεις. μια μεγάλη και 
υψηλού συγκριτικά κόστους κατηγορία προνοιακής επιδότησης, η 
πολύτεκνη οικογένεια, παραμένει προς το παρόν στο απυρόβλητο.

ως βασικός στόχος του μεσοπρόθεσμου, αλλά χωρίς αντίστοι-
χα μέτρα, τίθεται η εξάλειψη φαινομένων κοινωνικής απομόνωσης 
και εγκατάλειψης που υφίστανται οι ευπαθείς ομάδες του πληθυ-

27. με τη δημιουργία ενός πέμπτου εισοδηματικού κλιμακίου από 8.472 μέχρι 9.200 
ευρώ ετησίως έφημερίδα Η Καθημερινή 22/06/2011.

28. έφημερίδα Τα Νέα, 18/08/2011.
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σμού λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και η ευρύτερη αποκα-
τάσταση συνθηκών κοινωνικής συνοχής. ένισχύονται, κατά δήλω-
ση, βασικά προνοιακά προγράμματα.29 η ενίσχυση αυτή, ωστόσο, 
δεν προκύπτει από τον Κοινωνικό προϋπολογισμό 2011-15, όπου η 
χρηματοδότηση της πρόνοιας εξανεμίζεται. τέλος, δρομολογείται η 
ενοποίηση των υπηρεσιών κοινωνικών παροχών, με στόχους τις οι-
κονομίες κλίμακας και τη μείωση της γραφειοκρατίας.30 η πολιτική 
ενοποίησης αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της «κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής…, το πρώτο βήμα και 
η βάση για να θεμελιώσουμε ένα σύστημα ελάχιστου εγγυημένου 
επιπέδου διαβίωσης».31 το κρίσιμο ζήτημα ήταν πάντα η απόσταση 
μεταξύ ενός αξιοπρεπούς και του ορισθέντος ως ελάχιστου εγγυημέ-
νου επιπέδου διαβίωσης. με βάση το καθορισμένο επίπεδο των 360 
ευρώ, το ελάχιστο εγγυημένο επίπεδο διαβίωσης δεν είναι παρά μια 
βασική κοινωνική πολιτική ένδειας και ανέχειας.

3.4 Εργασία – Ο μεγάλος διωγμός
Ο «προνομιακός» χώρος των αλλαγών που επιβλήθηκαν αφορά τις 
βασικές παραμέτρους – όρους και εγγυήσεις – στον ευαίσθητο και 
ευάλωτο χώρο της εργασίας. η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε 
να αποδεχθεί εδώ μια αλήθεια και ένα ψέμα. η αλήθεια αφορά τη 
χαμηλή ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.32 το ψέμα εί-
ναι ότι η βασική αιτία της είναι τα επίπεδα μισθών και ημερομισθί-
ων (ενδεικτικά, ίνέ/γσέέ, 2010). Αρχικά, οι παρεμβάσεις έπληξαν 
τα επίπεδα των βασικών αποδοχών και ξεπέρασαν τις αντοχές των 
συνδικαλιστικών φορέων. έξελικτικά παρόξυναν την κοινωνική 
ανασφάλεια και την οπισθοχώρηση στα εργασιακά δικαιώματα, χω-
ρίς να ανακόψουν την επέκταση της ύφεσης και της ανεργίας.

η μεθοδευμένη παρέμβαση στην εργασία είχε αφετηρία το δημό-
σιο τομέα και σκοπό, αφενός, τη μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων 
και αφετέρου, τη δημιουργία όρων κοινωνικού αυτοματισμού και 

29. προγράμματα κατ’ οίκον παροχής βοήθειας, επιδότησης ενοικίου μέσω ΟέΚ 
και πολιτικές κατά της παιδικής φτώχειας, όπως υποσημείωση 6, σ. 18.

30. Βλ. σχετικές συγκεκριμένες αναγγελίες ενοποίησης δημόσιων φορέων και υπη-
ρεσιών πρόνοιας (έφημερίδα Τα Νέα, 01/09/2011).

31. Όπως υποσημείωση 6, σ. 17.
32. στοιχεία ανταγωνιστικότητας χωρών έέ και ΟΟσΑ (ενδεικτικά: http: //epp.

eurostat.ec.europa.eu).
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διαιρέσεων μεταξύ των εργαζομένων (Κουζής, 2011). σε κάθε περί-
πτωση, τα μέτρα αφορούν συρρίκνωση μισθών, οριζόντια περικοπή 
αποδοχών με έμφαση στους προνομιούχους των ΔέΚΟ, μείωση και 
κατάργηση επιδομάτων κ.λπ. Οι εισοδηματικές απώλειες για ορι-
σμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων υπερβαίνουν το 25% σε 
ετήσια βάση. η σημαντικότερη ίσως εξέλιξη είναι η άρση της μο-
νιμότητας μέρους των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της κατάργησης 
οργανικών θέσεων, αξιολόγησης, μετατάξεων και τελικά απολύσε-
ων. η άρση αυτή δρομολογείται μέσω του θεσμού της «εργασια-
κής εφεδρείας», όπου οι αξιολογημένοι ως πλεονάζοντες δημόσι-
οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αφού λάβουν για 12 
μήνες το 60% του βασικού τους μισθού και εφόσον δεν έχουν εν-
διάμεσα απορροφηθεί σε άλλες θέσεις εργασίας, οδηγούνται στην 
απόλυση ή τη συνταξιοδότηση.33

ταυτόχρονα, η αύξηση της ανεργίας κατά 4 τουλάχιστον μο-
νάδες και η μέση μείωση των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα κατά 
5% δημιουργούν οικονομική αιμορραγία στο ασφαλιστικό σύστημα 
ύψους τουλάχιστον δύο δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2011.34 πα-
ράλληλα, οι ισχνοί ρυθμοί δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας την 
εποχή της αντιπαραγωγικής οικονομικής μεγέθυνσης έχουν ήδη σε 
μεγάλο βαθμό ακυρωθεί. σε μια χώρα με «υπολειμματικότερο» του 
υπολειμματικού σύστημα προστασίας των ανέργων –χαμηλά αντα-
ποδοτικά επιδόματα, μικρή διάρκεια επιδότησης, πολύ περιορισμέ-
νος αριθμός δικαιούχων σε σχέση με την πραγματική ανάγκη (εν-
δεικτικά, Papadopoulos, 2006, Petmesidou, 2011) – η σταθερά υψηλή 
ανεργία ουσιαστικά διπλασιάσθηκε μεταξύ ίουνίου 2009 και 2011, 
ενώ βαίνει πλέον πραγματικά ανεξέλεγκτη. έκείνοι που δεν εργάζο-
νται υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν σε απόλυτο αριθμό εκείνους που 
συμμετέχουν στην αγορά εργασίας.35 Οι διαχρονικές πράξεις και οι 
παραλείψεις των εμπλεκομένων ομάδων πίεσης και συμφερόντων – 
πολιτικοί, εργοδότες, συντεχνίες, συνδικαλιστές, κ.λπ. – συνέβαλαν 
τα μέγιστα στη δημιουργία της νέας ελληνικής κοινωνίας του 50%. 
με αυτό το βαρύ «ποσοστό κοινωνικής αναπηρίας» θα πρέπει να 
εκπαιδευθεί πλέον να κινείται το κοινωνικό σώμα. Αυτό το βαθύ 

33. έφημερίδα Το Βήμα, 07/09/2011.
34. έφημερίδα Η Καθημερινή, 22/06/2011.
35. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 822.710 τον μάιο του 2011, ένα ποσοστό 16,6% έναντι 

12% τον μάιο του 2010, ενώ το ίνέ/γσέέ επιβεβαιώνει ότι θα ξεπεράσουν το ένα εκα-
τομμύριο μέχρι το τέλος του 2011 (έφημερίδα Η Καθημερινή, 21/08/2011).
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ρήγμα θα έπρεπε να επουλώσει η νέα κοινωνική πολιτική για να συ-
γκρατήσει την κοινωνική συνοχή και να διατηρήσει την κοινωνική 
συμβίωση.

Από την αρχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 
2009, το πρόβλημα μετεξελίχθηκε σε κρίση εθνικού χρέους και πραγ-
ματικής οικονομίας και αναδεικνύεται σε βαθιά κρίση απασχόλη-
σης. στην έυρώπη, η απασχόληση έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα με 
μεγαλύτερα θύματα την ίρλανδία, ίσπανία, έλλάδα και πορτογα-
λία, όπου οι ρυθμοί αύξησης της ανεργίας είναι εντονότεροι από τον 
μέσο όρο της έέ των 27 (Κρητικίδης, 2011). παράλληλα, μειώνονται 
και οι θέσεις πλήρους απασχόλησης προς όφελος των θέσεων μερικής 
απασχόλησης. με λίγα λόγια, η κατάρρευση της οικονομίας βάθυνε 
την κρίση στην εργασία οδηγώντας σε απόγνωση την κοινωνία.

τον ίούνιο του 2011, οι ρυθμίσεις του μεσοπρόθεσμου στο πεδίο 
της εργασίας, περιλαμβάνουν περαιτέρω ελαστικοποίηση του οκτα-
ώρου με κατάργηση, στην πράξη, των υπερωριών και επιμήκυνση 
της διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.36 παράλληλα, υι-
οθετούν μια πολιτική αυξήσεων ή/και νέων εισφορών από όλους 
για την προστασία των ανέργων, πολιτική δίκαιη και αναδιανεμη-
τική, με βάση τα δυσχερή σημερινά δεδομένα: έλλειμμα δημοσίων 
πόρων χρηματοδότησης, χαμηλά επίπεδα προστασίας και απασχό-
λησης. στις εργασιακές σχέσεις υιοθετούνται επώδυνα μέτρα που 
επιβάλλουν μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. πρώτον, με 
την επέκταση του χρόνου ισχύος του ελαστικού ωραρίου που ουσι-
αστικά καταργεί την υπερωριακή απασχόληση και, βέβαια, αμοιβή. 
Δεύτερον, με τη μείωση των αποδοχών των νεοπροσλαμβανόμενων 
μέχρι 25 ετών (600 ευρώ) κάτω από την εθνική συλλογική σύμβαση 
εργασίας (750 ευρώ), χωρίς, όμως, επαρκείς εγγυήσεις μακρύτερης 
παραμονής στη θέση εργασίας. τρίτον, με την αύξηση της περιό-
δου ανανεώσεων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που μειώνει 
τις δυνατότητες μονιμοποίησης των εργαζομένων με σύμβαση και 
διευρύνει το χρόνο της εργασιακής «ομηρίας» τους με βάση την 
κρατούσα αντίληψη.

για την επιδότηση της ανεργίας, το μεσοπρόθεσμο προβλέπει 
σταδιακές περικοπές στη διάρκεια του επιδόματος για τους εποχικά 
απασχολούμενους (ξενοδοχοϋπαλλήλους, οικοδόμους, κ.λπ.). Δηλα-
δή, ενώ από τη μια πλευρά διευρύνεται η βάση άντλησης εισφορών 

36. Βλ. ενδεικτικά έφημερίδα Το Βήμα, 04/07/2011.
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χρηματοδότησης για την ασφάλιση ανεργίας, από την άλλη περιο-
ρίζεται η προστασία των ανέργων σε έναν ευρύ και ευάλωτο κλάδο 
εργαζομένων. για την αναζωογόνηση της απασχόλησης προβλέπο-
νται σημαντικά προγράμματα διατήρησης και δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας μέσω του ΟΑέΔ, «με 800.000 συνολικά ωφελού-
μενους».37 Άρα, το πρόβλημα της επίσημης ανεργίας είναι περίπου 
«λυμένο», διότι ο συνολικός αριθμός τους σήμερα βρίσκεται σε αυτά 
τα επίπεδα, αρκεί βέβαια οι αριθμητικοί στόχοι να είναι σωστοί και 
υλοποιήσιμοι. τίποτε από τα δύο βεβαίως δεν ισχύει. στη συνέχεια, 
αναγγέλλονται τοπικά προγράμματα Κοινωφελούς έργασίας και 
προωθείται η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Βασικός στόχος τίθε-
ται εδώ η, διά της οδού της κοινωνικής οικονομίας, «καταπολέμηση 
της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού»,38 
ενσωματώνοντας το βαθιά νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα των αλλα-
γών και στο πεδίο της κοινωνικής ενσωμάτωσης. η υλοποίηση αυ-
τών των προγραμμάτων προσωρινής απασχόλησης καθυστερεί, ενώ 
η έκρηξη όχι μόνον της ανεργίας αλλά και της ανασφάλιστης εργα-
σίας – μια αγορά βουβή που ολοένα και περισσότερο επιλέγει οι-
κονομικούς μετανάστες – παραμένει ανεξέλεγκτη.39 με άλλα λόγια, 
οι περί τις 800.000 άνεργοι θα πρέπει να παλέψουν για πρόσβαση 
σε μια θέση σε προγράμματα κοινωνικής εργασίας, κατάρτισης, επι-
δότησης ή επανεκπαίδευσης –για «κανονική», πλήρη, σταθερή και 
αξιοπρεπή, εργασία ούτε λόγος.40 προγράμματα μάλιστα στα οποία 
ήδη επιχειρείται η αναπαραγωγή του θλιβερού εθνικού πολιτικού 
προτύπου. η εμπλοκή ορισμένων νεόκοπων μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων–εργοδοτών ελέγχεται για πελατειακές πρακτικές με την 
πρόσληψη ανέργων βάσει κομματικών σκοπιμοτήτων.41 το υπαρξι-
ακό πρόβλημα, πώς δηλαδή η νέα ελληνική κοινωνία του 50% θα 
αυτοπροστατευθεί από το πολιτικό σύστημα που εξέθρεψε και που 
την κατέστρεψε, παραμένει άλυτο. Όπως ακριβώς και το πρόβλημα 
της ανεργίας.

37. Όπως υποσημείωση 6, σ. 17.
38. Όπως υποσημείωση 6, σ. 17.
39. έφημερίδα Η Καθημερινή, 21/08/2011.
40. έφημερίδα Η Καθημερινή, 07/08/2011.
41. Βλ. αρχικά έφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 05 και 06/08/2011.
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4. έπίλΟγΟσ

Από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, το ελληνικό κράτος άσκη-
σε μια άδικη, ατελέσφορη και ανερμάτιστη κοινωνική πολιτική πελα-
τειακού χαρακτήρα, με κύρια ουσιαστική κοινωνική μεταρρύθμιση 
τη δημιουργία του έσύ το 1983. μια εκλογικού χρονικού ορίζοντα 
επιδοματική κοινωνική πολιτική στις πλάτες του κοινωνικοασφαλι-
στικού συστήματος, μέσω της καπηλείας από το κράτος των εισφο-
ρών των εργαζομένων.42 μια υπανάπτυκτη «κομματική κοινωνική 
πολιτική» πατρίκιων και πληβείων, με βασικά εργαλεία την πρόωρη 
και την άνευ ανάλογων εισφορών συνταξιοδότηση. μια στρεβλή πο-
λιτική με καθοριστική συμβολή στην πολιτικά θλιβερή, οικονομικά 
καταστροφική και κοινωνικά αλγεινή, σημερινή έκβαση.

στη σημερινή εποχή της μεγάλης χρεοκοπίας, ύφεσης, συρρίκνω-
σης της εργασίας και εισφορών, το ελληνικό κράτος αλλάζει το με-
ταπολεμικό «κοινωνικό μοντέλο». Δρομολογεί βιαστικά την αποχώ-
ρησή του από τη χρηματοδότηση της ασφάλισης καταποντίζοντας 
δίκαιες και άδικες παροχές και ευαγγελίζεται ένα νέο προνοιακό 
σύστημα βασικής σύνταξης. μια μεταρρύθμιση που η, συζητήσιμη, 
λογική της εξανεμίζεται από το τριτοκοσμικό επίπεδο προστασίας 
που «υπόσχεται». παράλληλα, εισάγεται η «κεφαλαιοποίηση» του 
ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή η εξατομίκευση της προστασί-
ας στο επίπεδο που επιτρέπουν οι επιδόσεις στην αγορά εργασίας. 
μια αλλαγή που συμβαδίζει με τα παγκόσμια ιδεολογικά ρεύματα, 
με το πνεύμα των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στην έυρώπη και με 
τη φύση των ατομιστικής κοινωνίας στην έλλάδα. Όμως, η κατα-
κλυσμιαία εμπορευματοποίηση δημόσιων αγαθών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων, σε μια κοινωνία με φτώχεια, ανεργία ή κακοπληρω-
μένη εργασία και χωρίς ικανά δίκτυα αλληλεγγύης και προστασίας, 
συνθέτει μια εκρηκτική και απειλητική εθνική πραγματικότητα.

σήμερα, η ανάληψη συλλογικής ευθύνης για την εγγύηση των βα-
σικών κοινωνικών δικαιωμάτων με προτεραιότητα την υγεία είναι 
περισσότερο παρά ποτέ η κύρια προϋπόθεση κοινωνικής συμβίω-
σης και ατομικής επιβίωσης. η κοινωνική πολιτική των μνημονίων 
σύρεται ατυχώς στην αντίθετη κατεύθυνση: προνοιακές συντάξεις 
ανέχειας, αδύναμες ασφαλιστικές συντάξεις ατομικής ευθύνης, 
αποκρατικοποίηση της παραπαίουσας υγείας. ταυτόχρονα, ο διφο-
ρούμενος τρόπος εισαγωγής των μεταρρυθμίσεων υποθάλπει ένα εί-

42. το παράδειγμα του νΑτ είναι ενδεικτικό (βλ., για παράδειγμα, Venieris, 1994).
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δος «κοινωνικού εμφυλίου» μεταξύ των θιγόμενων επαγγελματικών 
ομάδων και του ευρύτερου κοινωνικού σώματος, με πολιτικό στόχο 
την αντιστάθμιση των αντιδράσεων και του πολιτικού κόστους αλλά 
με κοινωνικό αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση του ρήγματος 
αλληλεγγύης. τα μέτρα περιστολής της κοινωνικής δαπάνης την πε-
νταετία 2011-15 που περιλαμβάνονται στο τέταρτο επικαιροποιημέ-
νο μνημόνιο, όπου εξειδικεύονται τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου, 
θυμίζουν πράγματι καταιγίδα.43

συνολικά, η σπασμωδική ενεργοποίηση του διεθνούς σχεδίου δι-
άσωσης της οικονομίας τη βασανιστική διετία 2010-11 σήμανε διττή 
υποβάθμιση του υπαρξιακού δικαιώματος. πρωτίστως, του δικαιώ-
ματος αξιοπρεπούς επιβίωσης, εργασίας και προστασίας των έλλή-
νων. Δευτερευόντως, του δικαιώματος πολιτικής αυτοδιάθεσης και 
εθνικής αυτονομίας της έλλάδας. Ο απαγχονισμός της οικονομίας 
από την πολιτική πυροδότησε εξελίξεις σε όλα ανεξαιρέτως τα πεδία. 
στο εθνικό, επέσυρε βαριές και άδικες κοινωνικές θυσίες, διέσυρε 
το πολιτικό σύστημα και ανέσυρε όλες τις οικονομικές παθογένειες. 
στο ευρωπαϊκό, κατέδειξε τις αβαθείς πολιτικές συνθήκες ενιαίας 
οικονομικής διακυβέρνησης και την παντοδυναμία των εθνικών 
σκοπιμοτήτων, κλυδωνίζοντας την έυρωζώνη και ξεθωριάζοντας 
την ευρωπαϊκή ιδέα. στο υπερεθνικό, επιβεβαίωσε τον αντικοινωνι-
κό ρόλο του Δντ μέσω πολιτικών λιτότητας και περικοπής δικαιω-
μάτων και έφερε στο προσκήνιο την ομογάλακτη ωμή όψη της έέ. 
στο συστημικό, ανέδειξε τα αξιακά κενά και τα δομικά αδιέξοδα 
του καπιταλισμού χωρίς σύνορα και έστεψε τη νέα ύπερδύναμη: 
την αρρύθμιστη και κερδοσκοπική παγκόσμια αγορά.

στην έλλάδα, η εισαγωγή του έυρωπαϊκού Κοινωνικού μοντέ-
λου παρέμεινε, τον παλιό «καλό καιρό» της κίβδηλης οικονομικής 
μεγέθυνσης και της απαίδευτης κοινωνικής ανάπτυξης, μια ανεκ-
πλήρωτη ριζοσπαστική προσδοκία. Αντί του Κοινωνικού μοντέ-
λου, επιβάλλεται σήμερα η εφαρμογή ενός πειραματικού κοινωνι-
κού «προτύπου απορρύθμισης» που, ενδεχομένως, προοιωνίζεται η 
εξαγωγή του και σε άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. πρόκειται για ένα 
σκληρό νεοφιλελεύθερο καθεστώς λιτότητας, όπου η πολιτική δια-
μορφώνεται εν κενώ κοινωνίας και ελέω αγοραίας οικονομίας. πρό-
κειται για ένα εφιαλτικό κοινωνικοπολιτικό σενάριο, όπου η κοινω-

43. Βλ. μνημόνιο 4 (πηγή: www.minfin.gr). Βλ. επίσης εφημερίδα Τα Νέα, 
11/07/2011.
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νική πολιτική αναλαμβάνει το ρόλο του “έφιάλτη”. πρόκειται για 
μια βίαιη απορρύθμιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, που προωθεί 
επίπεδα προστασίας και όρους εργασίας που προκαλούν φόβο.

η φύση και το περιεχόμενο της νέας ελληνικής επίορκης κοινω-
νικής πολιτικής σοκάρουν. Διακηρυγμένος στόχος, ένα «δίχτυ στή-
ριξης» και αξία μια «διαγενεακή δικαιοσύνη». μέσα, οι μειώσεις σε 
μισθούς και συντάξεις, οι αυξήσεις σε εισφορές και κρατήσεις, οι 
περικοπές σε επιδόματα, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. 
Έκβαση, η αιφνίδια αφαίμαξη κοινωνικών δικαιωμάτων. έξαίρεση, 
οι εύλογοι στόχοι εκσυγχρονισμού, εκλογίκευσης και βιωσιμότητας. 
έλπίδα, να ευοδωθούν οι στόχοι για να αντισταθμίσουν το μεγάλο 
πισωγύρισμα, για ένα νέο κοινωνικό ξεκίνημα. Διότι τα μέτρα που 
νομοθετήθηκαν το 2011 –υπό τον ασφυκτικό διεθνή πειθαναγκασμό 
και την καταθλιπτική εθνική ανικανότητα– συνθλίβουν τα πρότυ-
πα και εμπορευματοποιούν τα οφέλη του κοινωνικού μόχθου ενός 
αιώνα. Αυτή είναι η, μέσω ευρωπαϊκών διαδικασιών, ελληνική ιε-
ράρχηση του ρόλου της κοινωνικής πολιτικής σε εποχή οικονομικής 
κρίσης και κοινωνικής απόγνωσης.

η τρίπτυχη κοινωνική απορρύθμιση –ασφάλιση, υγεία, εργασία– 
δρομολογεί ανέχεια. στην κοινωνική ασφάλιση, ο εκφυλισμός της 
τριμερούς χρηματοδότησης, και οι περικοπές συντάξεων και επιδο-
μάτων εντείνουν την ανάδελφη ανισότητα δρομολογώντας ιδιωτι-
κές λύσεις για τους οικονομικά ισχυρότερους. στην υγεία, οι μεγά-
λες περικοπές ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις για ακόμη χαμηλότερα 
επίπεδα υπηρεσιών και υψηλότερα επίπεδα ιδιωτικοποίησης. η ανα-
διανεμητική υποστήριξη της πρόνοιας παραμένει περιθωριακή και 
απευθύνεται στην κοινωνική απόγνωση. στην εργασία, όπου μακρο-
πρόθεσμα θα κριθούν σχεδόν τα πάντα, τα επίπεδα και οι δυνατότη-
τες απασχόλησης απομειώνονται, οι όροι γίνονται αβίωτοι, η αγορά 
τίθεται εκτός ελέγχου, αν ήταν ποτέ εντός, στην έλλάδα της μαύρης 
εργασίας. συνολικά, οι θεσμικές παρεμβάσεις 2010–11 αποσκοπούν 
στην περικοπή της κοινωνικής δαπάνης και την απορρύθμιση της 
αγοράς εργασίας, ενώ προάγουν την αδιάκριτη εμπορευματοποίη-
ση. την ίδια στιγμή, οι δυνατότητες για αξιοπρεπή εργασία και για 
επαρκή προστασία εξανεμίζονται.

ίστορικά, ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική κοινωνία αντιλαμ-
βάνεται και η ελληνική πολιτεία εφαρμόζει, μέσω τουλάχιστον της 
κοινωνικής πολιτικής, την ευγενή αλλά απαιτητική έννοια της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης, δεν ενθαρρύνει τις συλλογικές αξίες αλλά 
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αναδεικνύει ατομιστικά πρότυπα. με τις σημερινές κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες, μια ρεαλιστική στρατηγική για δικαιότερες 
κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις θα ήταν η –μέσω εν προκειμέ-
νω της οικονομικής πολιτικής– εθνική προσπάθεια απόδοσης φορο-
λογικής δικαιοσύνης. η απτή έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης 
είναι σαφέστερη της «υπερβατικής», ειδικά σε μη αλληλέγγυες κοι-
νωνίες, έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης. η εφαρμογή φορολο-
γικής δικαιοσύνης, που προϋποθέτει πάταξη της φοροδιαφυγής με 
δίκαιο φορολογικό και αποδοτικό διοικητικό σύστημα, υπηρετεί 
άμεσα στόχους οικονομικής εξυγίανσης και έμμεσα κοινωνικής κά-
θαρσης. Αντίθετα, η θεραπεία συλλογικών προτύπων αλληλεγγύης 
για πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, που θα αναδεί-
ξει την ανάγκη για μια πράγματι «κοινωνική» κοινωνική πολιτική, 
απαιτεί βάθος χρόνου, επίγνωση στόχου και βούληση κόπου. Απαι-
τεί, δηλαδή, ριζοσπαστική αλλαγή εθνικής κουλτούρας. 

έν κατακλείδι, η ελέω οικονομικής κρίσης και πάση κοινωνική 
θυσία νέα κοινωνική πολιτική στην έλλάδα διευρύνει την αδικία και 
συρρικνώνει την προστασία. έπιβλήθηκε κάτω από έκτακτες συνθή-
κες και με επείγουσες διαδικασίες χωρίς κοινωνική συμμετοχή, έχει, 
όμως, τακτικό και μόνιμο χαρακτήρα χωρίς κοινωνική νομιμοποί-
ηση. ρητός σκοπός της είναι η αιματηρή εξοικονόμηση πόρων στο 
όνομα μιας αμφίβολης δημοσιονομικής διάσωσης. Καθαρή της επί-
πτωση είναι η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους και ο εκφυλισμός 
των κοινωνικών δικαιωμάτων. το μείγμα δημόσιου/ιδιωτικού στην 
κοινωνική προστασία ανατρέπεται, χωρίς ουσιώδεις εναλλακτικές 
λύσεις από την αγορά ή την κοινότητα. με ένα κράτος–αναχωρητή, 
η βασική προστασία επαφίεται και πάλι σε μια μικρότερη, φτωχότε-
ρη και αποδιαρθρωμένη πλέον οικογενειακή μέριμνα. η ενδημική 
απουσία κοινωνικού σχεδιασμού διαιωνίζει την πολιτική αυθαιρε-
σία και επιμερίζει τυφλά το κόστος της κρίσης, καταπατώντας το 
περί δικαίου αίσθημα. με λίγα λόγια, μια χρεοκοπημένη κοινωνική 
πολιτική εξαρθρώνεται βίαια αντί να αναδιαρθρωθεί με εγνωσμένη 
σπουδή, προκειμένου –έστω και μικρή το δέμας– να δώσει σανίδα 
σωτηρίας στους αδύναμους και να διδάξει αλληλεγγύη σε όλους. 
να γίνει, δηλαδή, δικαιότερη και αποδοτικότερη.
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