
Περί κατάχρησης… 
 

(άρθρο του Γιώργου ∆ηµητρακόπουλου, Αιρετού του ΠΥΣΠΕ Πειραιά) 

 
 

"Κανείς δεν µπορεί να κάνει κατάχρηση της επαγγελµατικής του θέσης ή να 
χρησιµοποιεί τη θέση που του έχει εµπιστευθεί η κοινωνία σε βάρος του 
κοινωνικού συνόλου". 
 

Ποιος τα είπε αυτά; Μα ο - καταλληλότερος κατά τις δηµοσκοπήσεις - Πρωθυπουργός 
της  Ελλάδας, ο Κ. Καραµανλής! Ευρισκόµενος στις Βρυξέλλες τοποθετήθηκε για την 
απεργιακή θύελλα που σαρώνει τη χώρα από την προώθηση προς ψήφιση του 
αντιασφαλιστικού νοµοσχεδίου. Θεωρεί, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός πως: 

 
� Οι εργαζόµενοι κάνουν κατάχρηση, όταν ασκούν το συνταγµατικό τους δικαίωµα 

στην απεργία και, µάλιστα, σε ένα µείζονος σηµασίας ζήτηµα όπως είναι το ασφαλιστικό 
- συνταξιοδοτικό. 

� Οι εργαζόµενοι κάνουν κατάχρηση δικαιώµατος, όταν υπερασπίζονται το δικαίωµα 
στην κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωµα σε αξιοπρεπή σύνταξη, το δικαίωµα για ένα 
καλύτερο "αύριο". 

� Οι εργαζόµενοι κάνουν κατάχρηση δικαιώµατος, όταν ασκούν - µε υπεύθυνο τρόπο -  το 
έσχατο µέσο πίεσης που διαθέτουν, την απεργία, µεταφέροντας το ελάχιστο, 
δυνατό, κόστος (πώς αλλιώς θα µπορούσε να γίνει, άραγε;) στο κοινωνικό σύνολο. 

 
Μήπως, όµως, ο Πρωθυπουργός θεωρεί πως οι εργαζόµενοι κάνουν κατάχρηση 

δικαιώµατος, επειδή υπενθυµίζουν - µε εµφατικό τρόπο - σε ολόκληρη την 
ελληνική κοινωνία τα τρία τεράστια, προεκλογικά, ψέµατα "δεν αυξάνονται οι 
εισφορές, δεν αυξάνονται τα όρια ηλικίας, δεν µειώνονται οι συντάξεις";  

 
Αντιλαµβανόµαστε όλοι τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει ο Πρωθυπουργός. 

Θα προτιµούσε βεβαίως να βρισκόταν στο 2004, τότε που τα φόρτωνε όλα - δικαίως ή 
αδίκως - στις "κυβερνήσεις του χθες". Τότε που επικαλούµενος την κακή - κατ' αυτόν - 
δηµοσιονοµική κατάσταση που παρέλαβε, οδηγούσε τη χώρα σε επιτήρηση και 
δικαιολογούσε τα αντιλαϊκά µέτρα της κυβέρνησής του. Το Σεπτέµβρη, όµως, του 2007, 
όταν υποσχόταν τα τρία "δεν" είχε συµπληρώσει αισίως 3,5 χρόνια στην εξουσία. 
Γνώριζε, λοιπόν, και την κατάσταση που είχε παραλάβει αλλά και την κατάσταση 
που είχε δηµιουργηθεί στα Ταµεία µε το "πλιάτσικο" των δοµηµένων οµολόγων 
και όχι µόνο. Εξάλλου, υπάρχει κι ο Επίτιµος, ο οποίος µε το γνωστό κυνικό τρόπο δήλωνε 
πως "θαύµατα δεν γίνονται" αναφερόµενος στα "δεν" του Πρωθυπουργού. Πρόκειται, 
ασφαλώς, για ωµή εξαπάτηση των εργαζοµένων - ψηφοφόρων - από τον Πρωθυπουργό, µε 
σκοπό την κατάληψη - εκ νέου - της εξουσίας από τον ίδιο, όπως και έγινε. 

Συµπερασµατικά, ο τελευταίος που δικαιούται να οµιλεί περί κατάχρησης είναι ο 
Πρωθυπουργός. Ο ίδιος κάνει κατάχρηση εξουσίας, αφού "χρησιµοποιεί τη θέση 
που του έχει εµπιστευθεί η ελληνική κοινωνία σε βάρος του κοινωνικοί συνόλου".  
Ας ακούσει έστω και τώρα, την ύστατη αυτή στιγµή, τη φωνή των εργαζοµένων και να 
αποσύρει το νοµοσχέδιο -  έκτρωµα!  
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