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Με την ολοκλήρωση της συζήτησης των Προγραμματικών δηλώσεων 

και την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής, ανοίγει ουσιαστικά μια νέα, και 
όπως όλοι πιστεύουμε, αποδοτική κυβερνητική περίοδος. Τονίστηκε ήδη 

ότι οι προεκλογικές εξαγγελίες έγιναν προγραμματικές δεσμεύσεις με την 
καθολική υποστήριξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Επιβεβαιώθηκε, για μια ακόμη φορά η πολιτική και προγραμματική 
ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά στη πράξη θα χρειασθούν την 

συντονισμένη δουλειά απ'όλους μας στο Κόμμα, στη Κυβέρνηση, στη 

Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Διακηρύξαμε πως η ισχυρή Ελλάδα θα χρειασθεί την ισχυρή Κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ που θα συνεργάζεται θεσμικά με την ισχυρή Βουλή. Και 

τονίσαμε πως σ'αυτήν την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την 

αναγέννηση του τόπου η σημασία της εσωτερικής λειτουργίας των 

συλλογικών οργάνων είναι προφανής. Συνεχίζουμε τα σημαντικά βήματα 

της τελευταίας τριετίας για την καλύτερη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Ήρθε ο καιρός η μεγάλη καινοτομία του Κανονισμού Λειτουργίας της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας να βοηθήσει στη γενικότερη αναβάθμιση του 

ρόλου των βουλευτών. Ο Κανονισμός αυτός σε συνδυασμό με τις άλλες 

συλλογικές αποφάσεις στο Κόμμα και στη Κυβέρνηση μπορεί και πρέπει 

ν'αποκαταστήσει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στο Κόμμα, στη 

Κοινοβουλευτική Ομάδα, στη Βουλή, στη Κυβέρνηση, στο

πρωθυπουργό, μια ισορροπία που θα μας επιτρέψει ν'αποδείξουμε 

πως είμαστε ένα παραγωγικό σύνολο και όχι ένα ασύνδετο άθροισμα 
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Η Κυβέρνηση πρέπει να αισθανθεί την καθημερινή παρουσία, δράση και 

δύναμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα 
πρέπει να συνειδητοποιήσει πως έχει καθήκον να ενισχύσει και να 

στηρίζει συστηματικά την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, όπως 
άλλωστε περιγράφεται στο 1ο άρθρο του κανονισμού.

Είμαστε ένα σύνολο με την ίδια συνοχή, ψυχή και συνείδηση, όπου κι αν 

λειτουργούμε στο Κόμμα, στο Κοινοβούλιο, στη Κοινωνία. Σ'αυτή τη 

μεγάλη προσπάθεια που αρχίζει το ΠΑΣΟΚ για το κοινωνικό 

εκσυγχρονισμό της χώρας υπάρχουν ρόλοι για όλους. Στο πλαίσιο της 

νέας συλλογικότητας του ΠΑΣΟΚ με την ενιαία πολιτική διεύθυνση, τους 

εξειδικευμένους ρόλους και τις εξατομικευμένες ευθύνες είναι επιλογή 

μου να υπάρξει αξιολόγηση της κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής 

παρουσίας όλων.

Κανείς δεν είναι αμετακίνητος και όλοι κρινόμαστε από το 

αποτέλεσμα της δουλειάς μας.

Υπάρχουν πολλοί τομείς, όπου ο κάθε βουλευτής μπορεί να δείξει τις 

ικανότητές του, να αναπτύξει πρωτοβουλίες. Είναι οι διαρκείς 

κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι κοινοβουλευτικοί τομείς εργασίας, οι 

επιτροπές της Βουλής, το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η 

κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, οι αποστολές στο εξωτερικό, τα μικτά 

κλιμάκια Κόμματος, Κυβέρνησης, Κοινοβουλευτικής Ομάδας που θα 

σηκώσουν το βάρος του άμεσου και ζωντανού κοινωνικού διαλόγου. Και 

είναι κυρίως η καθημερινή δουλειά του βουλευτή, μέσα κι έξω από τη 
Βουλή στο νομοθετικό έργο, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, στην 

κοινωνία, δίπλα στους πολίτες, στους ρυθμούς της καθημερινότητας.



Σας έχω ήδη ζητήσει αυτοπροτάσεις για τη στελέχωση των διαρκών 

κοινοβουλευτικών επιτροπών. Η άμιλλα στα συλλογικά όργανα θα δώσει 

πνοή στο Κόμμα και στη Κυβέρνηση.

Η παρουσία των βουλευτών στις συνεδριάσεις όλων των επιτροπών 

πρέπει να είναι τακτική και ουσιαστική.

Πρέπει να αποδείξουμε στην πράξη πώς βλέπουμε το ρόλο του 

βουλευτή μέσα στο νομοθετικό έργο, στην υποστήριξη και στην 

προβολή του κυβερνητικού έργου.

Απευθύνομαι στους παλιότερους βουλευτές για να τους καλέσω να 

γίνουν παράδειγμα στους νέους με βάση την εμπειρία που διαθέτουν.

Απευθύνομαι ταυτόχρονα στους νέους βουλευτές για να τους καλέσω να 

αποδείξουν στην πράξη την ανανέωση που επαγγέλθηκαν, μία 

ανανέωση που χρειάζεται και η Βουλή και το Κόμμα.

Και απευθύνομαι σε όλους, για να σας καλέσω να ανταποκριθούμε στις 
πολλαπλές προκλήσεις και ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται.

Υπηρετούμε το λαό και έχουμε κοινό στόχο την εφαρμογή του 

προγράμματος μας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι ΚΤΕ να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 
επιμέρους πολιτικών, να προωθήσουν συστηματικούς ελέγχους της 
κυβερνητικής πολιτικής. Οι ΚΤΕ έχουν δικαίωμα να καλούν τον αρμόδιο



Υπουργό για ενημέρωση πάνω στην πορεία του κυβερνητικού έργου. Οι 

Υπουργοί οφείλουν να ενημερώνουν τους ΚΤΕ για την πολιτική που 
εφαρμόζουν στα Υπουργεία, για την σύνταξη των νομοσχεδίων, για τις 

τροπολογίες σημαντικού περιεχομένου που πρέπει να συζητούνται στο 
αντίστοιχο ΚΤΕ πριν την κατάθεσή τους. Μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις θα επιτρέπεται κατάθεση τροπολογίας στην Ολομέλεια, 

χωρίς προηγούμενη συζήτηση στο αντίστοιχο/Άίνω ιδιαίτερη σημασία 

στις διευρυμένες συνεδριάσεις των συναρμοδίων ΚΤΕ, στα πλαίσια των 

διαρκών επιτροπών(Μ ί όπου πρέπει να συνθέσουμε πολιτικές.

Σ’ όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του Προεδρείου της Κ.Ο, 

που σήμερα εκλέγουμε. Το Προεδρείο της Κ.Ο. δεν είναι ένα όργανο 

μονοδιάστατης συνδικαλιστικής δράσης. Είναι πολιτικό όργανο με 

συγκεκριμένη λειτουργία και ευθύνη. Γι’ αυτό η ψήφος σήμερα έχει μία 
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Χρειαζόμαστε ιδέες, πρωτοβουλίες και θέληση για δουλειά.

Εχουμε αποφασίσει, και σήμερα πραγματοποιούμε για δεύτερη φορά, 
την εκλογή των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων από την ίδια την Κ.Ο.

Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι εκφράζουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ στη 

Βουλή.

Σημειώνω πως ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων κάθε Κοινοβουλευτικού 
Εκπροσώπου γίνεται καθ’ ύλην με την ανάθεση της ευθύνης 

παρακολούθησης των νομοσχεδίων ορισμένης διαρκούς επιτροπής.



Θυμίζω πως η Ολομέλεια της Κ.Ο. μπορεί και πρέπει να συζητά όλα τα
θέματα που σχετίζονται με την πολιτική και τη δράση της Κυβέρνησης
και του Κόμματος. ~ β α υ  αα ιο^ου υωσφξίι
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Μου τίθεται συχνά ένα ερώτημα: “πότε θα συζητήσουμε”. Είναι στις 

προθέσεις μου αφού περάσει η πρώτη περίοδος του προγραμματισμού 

και της οργάνωσης της δράσης μας να συναντώ τους βουλευτές κατά 

περιφέρεια και να ανταλλάσουμε απόψεις για όλα τα ζητήματα. Είναι 
δέσμευση για μια ουσιαστική σχέση, και αμφίδρομη πληροφόρηση, για 

κοινή δράση. Είστε διαμορφωτές και εφαρμοστές της πολιτικής. Είστε 
πρωταγωνιστές στον καθημερινό μας αγώνα να περάσουμε τις θέσεις 

μας στο λαό, να λύσουμε προβλήματα.

Στο σχεδίασμά να ασχοληθώ πιο συστηματικά με την Κ.Ο. εντάσσεται ο 

νέος ρόλος του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό κ. Πασχαλίδη, σε 

συνεργασία με τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Κοσμίδη.

Είναι σύνδεσμοι με τα θεσμοθετημένα όργανα της Βουλής, της Κ.Ο., της 

Κυβέρνησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

κρίνω απαραίτητο στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας να επισημάνω 

πως δεν θα επιτρέψω την λειτουργία των οποιωνδήποτε εξωθεσμικών 

κέντρων.

Ο ρόλος όλων των συνεργατών μου εξαντλείται στα όρια των θεσμικών 

ιδιοτήτων τους.



Η λειτουργία όλων μας θα κριθεί από το πώς εννούμε και εφαρμόζουμε 

την αρχή της συλλογικότητας, το πώς ανταποκρινόμαστε στην ευθύνη 

μας για την καλύτερη λειτουργία του συνόλου.

Είναι κρίσιμο αυτό που δηλώνουμε να τα εφαρμόζουμε στην πράξη.

Χρειαζόμαστε γι’ αυτό τακτικούς, συστηματικούς ελέγχους της πολιτικής 

μας. Χρειαζόμαστε την ζωντανή, καθημερινή σχέση κόμματος, 

Κυβέρνησης και Κ.Ο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

η νίκη στις εκλογές δεν πρέπει να θεωρηθεί κάποιο έπαθλο που 

κατακτήσαμε αλλά κυρίως ως φορτίο ευθύνης που αναλαμβάνουμε. 

Μπροστά μας βρίσκεται το αμείλικτο μέλλον και σήμερα το παρόν με 

πολλά ανοικτά και επείγοντα ερωτήματα. Ερωτήματα πως θα κάνουμε 

το όραμά μας πραγματικότητα.

Οι εποχές άλλαξαν, τα ερωτήματα που απασχολούν εμάς, το ΠΑΣΟΚ 
είναι διαφορετικά, ο στόχος παραμένει μια Ελλάδα ανεξάρτητη, 

κοινωνικά συνεκτική, ισχυρή, εξωστρεφής με φωνή και κύρος στα 

κέντρα των αποφάσεων.


