
Κείµενο του Χρήστου Καϋµενάκη, για το κατεστηµένο, τη 
συγκυβέρνηση, τους αγώνες και το όραµα... 

 
Πέρα από το λαϊκισµό, την ανασφάλεια, το διχασµό, τη συντεχνία, το 
ατοµικό, την αντίθεση, τη στείρα άρνηση... 
 
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ. ΚΑΙ Η 
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 
 
1) ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ - όχι κοµµατικός  - ΑΓΩΝΑΣ, 
ΤΩΡΑ! 
 
α) Ας είµαστε ειλικρινείς, µε καθαρό µήνυµα και λόγο! Με τη σκληρή 
αλήθεια και όχι µε το βολικό ψέµα. 
Τη γράφουν, βεβαίως, και τη λένε την αλήθεια, στις γραπτές και στις 
προφορικές ανακοινώσεις τους, ακόµα και οι ίδιοι οι διοργανωτές και οι 
υποστηρικτές της γενικής απεργίας της 6ης Νοεµβρίου 2013. Άλλοι µε 
µισόλογα ή µε κρυµµένα λόγια, άλλοι έµµεσα ή χωρίς να το 
καταλαβαίνουν, και άλλοι άµεσα και συνειδητά. 
Π.χ. η Α∆Ε∆Υ, αλλά και Οµοσπονδίες, Σύλλογοι, Παρατάξεις, Κόµµατα και 
άλλοι φορείς, συµπεριλαµβανοµένων και της Ο∆ΥΕ και του Σ∆ΥΑ, άλλοι 
άµεσα και συνειδητά, άλλοι έµµεσα ή χωρίς να το αντιλαµβάνονται, και 
άλλοι µε µισόλογα ή µε κρυµµένα λόγια, γράφουν,  λένε και  οµολογούν 
οτι:  
 
β) Η γενική απεργία της 6ης Νοεµβρίου 2013, λίγες ηµέρες πριν την 40ή 
επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ µια 
κινητοποίηση κυρίως ΠΟΛΙΤΙΚΗ.  
Όπως και όλες οι απεργίες από εδώ και µπρός, µέχρι τις ερχόµενες Εθνικές 
εκλογές. 
Είναι πολιτική - ΟΧΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ - κινητοποίηση. 
Χωρίς άµεσα διεκδικητικό χαρακτήρα, χωρίς συγκεκριµένα ή ιδιαίτερα ή 
επιµέρους κλαδικά και συντεχνιακά ή άλλα ειδικά αιτήµατα προς την 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 
 
γ) Παρά το γεγονός ότι από τη φύση της, ως απεργιακή κινητοποίηση, έχει 
και αυτή η απεργία, ως ένα µικρό βαθµό, και το χαρακτήρα διεκδίκησης ή 
διαµαρτυρίας ή καταγγελίας για ορισµένα ζητήµατα. 
Και παρά το γεγονός οτι καµµία απεργία δεν πάει χαµένη, η δε 
αποτελεσµατικότητά της, άλλοτε άµεση άλλοτε έµµεση, πολλές φορές, 
κρίνεται σε βάθος χρόνου και εξαρτάται από τη µαζικότητα και το καθαρό 
µήνυµά της. 
Παρ' όλα αυτά, ετούτη η απεργία, καθ' οµολογία και των ιδίων των 
διοργανωτών  και υποστηρικτών της, δεν έχει άµεσα ή κύρια διεκδικητικό 
αλλά ΠΟΛΙΤΙΚΟ χαρακτήρα. Όπως και οι επόµενες κινητοποιήσεις.  
 
δ) Γιατί, τι το θετικό µπορεί να περιµένει κανείς, από αυτή τη 
συγκυβέρνηση, από το κοµµατικό, διοικητικό, οικονοµικό, εκδοτικό... 
ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ, από τους µηχανισµούς και από το  "διαπλεκόµενο" 
σύστηµα εξουσίας που υπάρχει παντού, σε όλους τους  χώρους και 
υπηρεσίες, δηµόσιες και ιδιωτικές; Απάντηση: ΤΙΠΟΤΑ θετικό δεν 
µπορούµε να περιµένουµε από αυτούς! 
Όλοι αυτοί, οι άνθρωποι του συστήµατος, του ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ, το πρώτο 
για το οποίο νοιάζονται είναι η  ΠΑΡΤΗ τους, το πως και µε κάθε µέσο θα 
αποκτήσουν επιρροή, εξουσία και χρήµα! 



δ1) Από αυτή τη συγκυβέρνηση και το ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ, υπάρχει κανείς, 
µήπως, που να πιστεύει και να περιµένει βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας, λειτουργίας και πρόσβασης στις δηµόσιες υπηρεσίες (παιδεία, 
υγεία, δικαιοσύνη, τοπική αυτοδιοίκηση, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κ.ά); 
ΟΧΙ. 
δ2) Ή µήπως βελτίωση των αποδοχών, των συντάξεων, των κοινωνικών 
παροχών; ΟΧΙ 
δ3) Ή µήπως φορολογική δικαιοσύνη, πάταξη της φορο/εισφοροδιαφυγής, 
ελαφρύνσεις για τους µη έχοντες, µείωση των χαρατσιών, δικαιοσύνη στις 
θυσίες; ΟΧΙ.  
δ4) Μπορούµε να περιµένουµε οικονοµική ανάπτυξη, µείωση της ανεργίας, 
προσλήψεις κ.ά. από αυτή τη συγκυβέρνηση και το ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ; ΟΧΙ. 
δ5) Ή µήπως ακύρωση της κινητικότητας, της εφεδρείας, της 
διαθεσιµότητας και των απολύσεων; ΟΧΙ.  
(Εδώ, ακόµα κι οι οργανωτές της απεργίας και οι συνδικαλιστές των 
προεδρείων της Ο∆ΥΕ και του Σ∆ΥΑ και άλλοι πολλοί, είναι βέβαιοι για νέο, 
δεύτερο και τρίτο κύµα κινητικότητας µετά και παρά την απεργία! 
Οµολογούν, δηλαδή, και είναι βέβαιοι για την αναποτελεσµατικότητα της 
κινητοποίησης αυτής! Υποµεύοντας άθελά τους τον, µικρό έως ανύπαρκτο 
έτσι κι αλλιώς, διεκδικητικό χαρακτήρα της απεργίας και µετατρέποντάς 
την σε διεκπεραιωτικής µορφής κινητοποίηση!) 
δ6) Υπάρχει κανείς που µπορεί να περιµένει από αυτήν τη συγκυβέρνηση, 
από το ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ, από τους µηχανισµούς και το σύστηµα να 
σταµατήσουν την εύνοια ή την ελπίδα για εύνοια των ηµετέρων και τη 
δυσµένεια ή το φόβο για δυσµένεια των  "άλλων", και να αναδείξουν την 
ισοτιµία, την αξιοκρατία και την αντικειµενικότητα; ΟΧΙ. 
δ7) ΑΠΟ αυτή και ΜΕ αυτή τη συγκυβέρνηση, ΑΠΟ αυτό και ΜΕ αυτό το 
σύστηµα εξουσίας, από το ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ, µπορούµε να περιµένουµε να 
δηµιουργηθεί ένα µέλλον µε ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, εναντίον της λογικής  "ο σώζων 
εαυτόν σωθήτω"; ΟΧΙ.  
δ8) Ή µήπως µε και από αυτή τη συγκυβέρνηση, τους µηχανισµούς, µε το 
ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ, είναι δυνατό να ανακτήσουν το κύρος, την αξιοπιστία και 
τη ζωντάνια τους οι απαξιωµένοι πολιτικοί θεσµοί (κόµµατα, βουλη, 
αυτοδιοίκηση), οι απαξιωµένοι κοινωνικοί και συλλογικοί θεσµοί 
(συνδικαλισµός, συνδικαλιστικές οργανώσεις, παρατάξεις, συνελεύσεις, 
απεργίες κ.ά), και οι άλλοι απαξιωµένοι θεσµοί (παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη, 
πολιτισµός, και άλλες κοινωνικές και δηµόσιες υπηρεσίες; ΟΧΙ  
δ9) Ή µήπως αυτή η συγκυβέρνηση, το ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ, θέλει και µπορεί 
να αντιµετωπίσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά; ΟΧΙ 
δ10) Ή να διαπραγµατευθεί µε την τρόικα και να µας βγάλει από το 
µνηµόνια; ΟΧΙ 
 
2) ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ. ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ. 
 
Η απεργία αυτή και οι επόµενες κινητοποιήσεις πρέπει να έχουν ένα µόνο 
γενικό αίτηµα, ένα µόνο γενικό σύνθηµα: 
Να  "φύγουν" το πολιτικό και διοικητικό ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ των ηµετέρων και 
των παλαιοκοµµατικών µηχανισµών που, από το παρασκήνιο και το 
προσκήνιο κι επί πολλές δεκαετίες (συγ)κυβερνούν τη Χώρα, (συν)διοικούν 
τους θεσµούς της Χώρας.  Να  "φύγει" το ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ των 
παρασκηνιακών ή επίσηµων µηχανισµών που, τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, 
έχουν στήσει κι έχουν χτίσει σε όλους τους θεσµούς και σε κάθε 
δραστηριότητα. 
Συµπεριλαµβανοµένης - µηδέ εξαιρουµένης - επί πολλά έτη και ως ένα (;) 
βαθµό και της διοικητικής λειτουργίας του χώρου της ∆ικαιοσύνης. 



Μηχανισµούς διαπλοκής ή συνεργασίας για να έχουν περισσότερο έλεγχο, 
επιρροή και εξουσία. Σε όφελος του εαυτού τους - της πάρτης τους -  και 
ενός µικρού κύκλου ηµετέρων τους. 
Να  "φύγει" το ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ που έχει απλώσει τα πλοκάµια και την  
"µπότα" του παντού:  σε όλους τους θεσµούς, στην οικονοµία, στην 
ενηµέρωση, στην κοινωνία... 
Να  "φύγει" το ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ των µηχανισµών και των ολίγων 
εκατοντάδων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν οδηγήσει σε πλήρη αναξιοπιστία, 
απαξίωση, µείωση του κύρους, υποβάθµιση ή υπολειτουργία ή διάλυση τα 
βάθρα της δηµοκρατίας, της κοινωνίας των πολιτών, του λαού: το 
κοινοβούλιο, την πολιτική και τα κόµµατα, το συνδικαλισµό και τους 
συνδικαλιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση. Καθώς και την υγεία, 
την παιδεία, την ενηµέρωση κ.ά., δηµόσιες και ιδιωτικές. 
Το κατεστηµένο που αφαίρεσε ατοµικές, συλλογικές, κοινωνικές και λαϊκές 
κατακτήσεις και δικαιώµατα. Κατακτήσεις και δικαιώµατα  οικονοµικά, 
ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, προνοιακά, θεσµικά, δηµοκρατικά, 
περιουσιακά κ.ά. Χωρίς διακρίσεις και κοινωνική δικαιοσύνη. 
Το κατεστηµένο που µας οδήγησε σε ένα πολιτισµικό µαρασµό. Στον 
πολιτισµό του άκρατου και ανίκητου λαϊκισµού. 
Στον πολιτισµό και στη λογική "ο σώζων εαυτόν σωθήτω". 
 
3) ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕ∆ΩΣΗ, ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ. 
 
Αναφέροµαι σε έναν πολιτικό αγώνα εναντίον αυτής της συγκυβέρνησης, 
εναντίον του ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ. 
Και όχι σε έναν κοµµατικό αγώνα εναντίον των κοµµάτων του ΠΑΣΟΚ και 
της Ν∆. Ούτε εναντίον της ιδεολογίας τους. Οι ιδεολογικές επιλογές, 
προτιµήσεις, διαφορές, αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις είναι και θα είναι και 
υπαρκτές, και µόνιµες και σεβαστές. 
Γι αυτό και στον πολιτικό αγώνα κατά του ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ µπορούν και 
πρέπει να συµµετέχουν και εκείνα τα νυν και πρώην µέλη και εκείνοι οι νυν 
και πρώην φίλοι ή ψηφοφόροι της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ναι µεν 
ανήκουν ακόµα ή ανήκαν Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΑ σ' αυτούς τους χώρους, αλλά 
ενδεχοµένως δεν ανήκουν στο ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ και στους 
παλαιοκοµµατικούς ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ. Ούτε επιδιώκουν προσωπικά και 
ανοµολόγητα οφέλη. Όλοι αυτοί έχουν και ατοµικό και επαγγελµατικό και 
ιδεολογικό αλλά και κοµµατικό συµφέρον  να  "φύγει"  το ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ 
και να ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΒΑΡΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ. 
Κι αυτό θα γίνει µόνο αν αλλάξει η συγκυβέρνηση. 
 
4) ΟΧΙ ΤΥΦΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ. Αλλά µε ΟΡΑΜΑ.  
 
Πρέπει να µετατρέψουµε τον αγώνα σε πολιτικό αγώνα ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ από το 
ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ και τη σηµερινή συγκυβέρνησή του.  
Για µια διαφορετική συγκυβέρνηση. 
Χωρίς να έχουµε την ψευδαίσθηση οτι µε την ΕΠΟΜΕΝΗ τυχόν 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΘΑ 
ΕΡΘΕΙ, αυτοµάτως, δήθεν, θα λυθούν, δήθεν, και τα προβλήµατα και θα 
ικανοποιηθούν, δήθεν, τα αιτήµατα που αναφέρω πιο πάνω. Χωρίς διαρκή 
αγώνα. 
Προβλήµατα και αιτήµατα τα οποία δεν θέλει ούτε µπορεί να επιλύσει και 
να ικανοποιήσει, αντιστοίχως, το ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ. 
Ούτε πως έχουµε την ψευδαίσθηση οτι, δήθεν, από την ενδεχόµενη και 
επιδιωκόµενη άλλη συγκυβέρνηση διαφορετικού ιδεολογικού, πολιτικού και 



κοµµατικού στίγµατος, θα µπορούµε, δήθεν, να περιµένουµε αµέσως αλλά 
ούτε και βραχυπρόθεσµα οικονοµική αναβάθµισή µας, ούτε άξια λόγου 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις δηµόσιες υπηρεσίες, χωρίς διαρκείς 
αγώνες. Αγώνες µε περιεχόµενο και όχι µόνο µε στείρα άρνηση και 
µονότονη ΑΝΤΙ...  ρητορική. 
Ούτε, βέβαια, είναι δυνατόν να επαναληφθεί, ούτε στο ελάχιστο, η 
πολιτική και ουσιαστική ΑΛΛΑΓΗ του 1981! Σε καµµία περίπτωση και σε 
κανένα ζήτηµα!! 
Αλλά τουλάχιστον, µετά την τυχόν απαλλαγή µας και την απελευθέρωση 
των θεσµών από το κατεστηµένο, 
θα αναζωογονηθούν οι θεσµοί, 
θα ξαναζωντανέψει ο διάλογος και η αντιπαράθεση ιδεών και διαφορετικών 
προτάσεων που σήµερα δεν υπάρχουν, 
θα αναβαθµισθεί η αξιοπιστία των πολιτικών θεσµών και των 
συνδικαλιστικών θεσµών, 
και κατόπιν αυτών, θα ξαναζωντανέψουν αυτοί οι κοινωνικοί συλλογικοί 
και συµµετοχικοί θεσµοί, όπως είναι οι σύλλογοι, τα σωµατεία και οι 
οµοσπονδίες, οι υπαρκτές µε ουσία και λόγο παρατάξεις, τα κόµµατα και 
όλοι γενικά οι Θεσµοί που έχουν  στη βάση τους τη συµµετοχή και τον 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ. 
Και µε όλα αυτά, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για ουσιαστική 
απαλλαγή και αλλαγή, για αναζωογόνηση της οικονοµίας, τών θεσµών και 
της κοινωνίας, και για µελλοντικά έµπρακτα αποτελέσµατα. Πάντα µε 
διαρκή αγώνα µε περιεχόµενο... 
Με (συµ)πρωταγωνιστές και στο προσκήνιο όλους, ανεξαρτήτως 
ιδεολογίας. Αρκεί να θέλουν να συµµετέχουν, ο καθένας στο ρόλο που θα 
επιλέξει. Αλλά µε ουσιαστικό ρόλο. 
 
5) ΜΕ ΟΡΑΜΑ... 
 
Καλούµαστε οι πολλοί, η συντριπτική πλειοψηφία, να πούµε όχι στη 
σηµερινή συγκυβέρνηση και το κατεστηµένο, όχι στη σηµερινή ισχνή 
µειοψηφία που καθορίζει και καταστρέφει το παρόν και το µέλλον των 
παιδιών µας και της Χώρας µας. 
Να πούµε ΟΧΙ... Αλλά µε όραµα και στόχους: 
Την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική 
απελευθέρωση. 
Την ανάπτυξη µιας νέας συλλογικότητας και ισοτιµίας στη θέση της 
συντεχνίας και των προνοµίων. 
Και µε τη χώρα µας όχι µόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά έξω από την 
επιτήρηση και τα µνηµόνια. 
Αλλά µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη και στο ενιαίο 
νόµισµα, το Ευρώ. 
Αγωνιζόµενοι διαρκώς και πάντα, µαζί µε τους άλλους εργαζόµενους και 
λαούς της Ευρώπης, για περισσότερη κι όχι για λιγότερη Ευρώπη - 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Π.χ. για µια Ευρώπη - Ευρωπαϊκή Ένωση όχι µόνο νοµισµατική, όχι µόνο 
της ελεύθερης αγοράς και (της ελεύθερης διακίνησης) του κεφαλαίου, όχι 
µόνο του ανταγωνισµού. 
Αλλά για µια Ευρώπη µε ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, µε κοινά Ευρωπαϊκά σύνορα, µε 
οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, τραπεζική Ένωση. Και µε κοινό Σύνταγµα. 
Και γενικά για οµοσπονδιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μια Ελλάδα...σε µια Ευρώπη των πολιτών, της ανάπτυξης και της 
ευηµερίας,  και της Ειρήνης. 
 
Αθήνα 4-5 Νοεµβρίου 2013, Χρήστος Καϋµενάκης. 


