
ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑ ΤΗ Δ Τ /ΚρΚΡΑΤΙΑ

Εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος της Βουλής για τον 

Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη 

Σιούφα για τις προοπτικές και κατευθύνσεις λειτουργίας του Ιδρύματος.

Αθήνα, 16.1.2008

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κύριε Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ,

Κυρία Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ, 

Κύριε Πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ,

Κύριε Πρόεδρε του ΑΑΟΣ,

Κύριοι πρώην Πρωθυπουργοί,

Κυρία και κύριε Αντιπρόεδροι,

Κύριε Γ ενικέ Γ ραμματέα της Βουλής, 

Κύριοι καθηγητές,

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, που συναντιόμαστε με σκοπό την ανάδειξη του 

Κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας. Αυτός, άλλωστε, είναι ο σκοπός του Ιδρύματος 

της Βουλής. Πριν πω, όμως, οτιδήποτε άλλο, αισθάνομαι την ανάγκη να αποδώσω την 

πρέπουσα τιμή στον πρώην Πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κακλαμάνη, στη θητεία του 

οποίου αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε η δημιουργία του Ιδρύματος.

Όπως, επίσης, και στην πρώην Πρόεδρο κα Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, που έδωσε δυναμική 

συνέχεια στη λειτουργία του. Όλα, βέβαια, έγιναν με τη στήριξη των επικεφαλής όλων των
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κοινοβουλευτικών κομμάτων της συγκεκριμένης περιόδου. Και αυτό είναι πολύ 
σημαντικό!

1. Στόχοι του Ιδρύματος

Σήμερα, όλοι συμφωνούμε, ότι το Ίδρυμα περνά σε φάση ωριμότητας. Οφείλει, λοιπόν, να 

κάνει ενεργότερη και ουσιαστικότερη την παρουσία του στην Κοινωνία. Και αυτό αφορά, 

πρώτ’ απ’ όλα, την επιλογή των δραστηριοτήτων του:

Είναι, πιστεύω, ανάγκη...

Πρώτον: Να απευθυνθούμε, ακόμη περισσότερο, προς νεότερες ηλικίες, τους νέους 

επιστήμονες, τα δυναμικά παραγωγικά τμήματα της κοινωνίας.

Δεύτερον: Να προβάλουμε τα θετικά του παρελθόντος, αλλά να δώσουμε ακόμη 

μεγαλύτερη έμφαση στο σήμερα και το αύριο.

Τρίτον: Να μεταφέρουμε σειρά δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στην Ελληνική 

Περιφέρεια, και

Τέταρτον: Να οριοθετηθούν ξεκάθαρες γραμμές, ανάμεσα στις πρωτοβουλίες του 

Ιδρύματος και αυτές της ΒτΕ, ώστε να μη συγχέονται (όπως συμβαίνει για παράδειγμα 

στην περίπτωση της διοργάνωσης εκθέσεων).

Σε κάθε περίπτωση, οΓεκδηλώσεις του Ιδρύματος θα έχουν άμεση συνάφεια με τις έννοιες 

του Κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας. Γι’ αυτό το λόγο, θα ξεκινήσει αμέσως 

εσωτερική διαβούλευση μεταξύ του Ιδρύματος και της Βουλής, με διάρκεια δύο μηνών.

2. Στρατηγικός σχεδιασμός και θέματα λειτουργίας

Μετά το σαφή καθορισμό της ταυτότητας του Ιδρύματος είναι ανάγκη να ακολουθήσει, 

μέσα στο 2008: 1

• Τροποποίηση του Οργανισμού του Ιδρύματος

• Προκήρυξη έργου για τη διαφημιστική προβολή του, και

• Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου για την τετραετία 2008-2011.

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος στην περίοδο αυτή:

• θα επιλέγονται σε ετήσια βάση,

• θα είναι εναρμονισμένες με τους στόχους του και
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Ιδρύματος.

Για το σκοπό αυτό, είναι ανάγκη να ιεραρχηθούν προσεκτικά και να προγραμματιστούν 

έγκαιρα οι προτάσεις που, ήδη, έχουν κατατεθεί.

Επιγραμματικά, τα σημαντικότερα σημεία του οδικού χάρτη για τη νέα πορεία του 

Ιδρύματος είναι: /

1 ον Η κατάρτιση προϋπολογισμού για το 2008 (Ιανουάριος 2008). ν

2ον Η κατάρτιση και έγκριση νέου Οργανισμού του Ιδρύματος (εντός του 2008).

3ον Ο καθορισμός επιχειρησιακού σχεδίου του Ιδρύματος για την τετραετία 2008-2011 

(εντός του 2008).

4ον Η υλοποίηση του υφιστάμενου προγράμματος δραστηριοτήτων (εκθέσεις, εκδόσεις, 

διαλέξεις κλπ) και ο προγραμματισμός νέων. Και

5ον Η μεταφορά του Ιδρύματος σε νέο, υπό κατασκευή, ιδιόκτητο κτήριο (στην οδό 

Φιλελλήνων 23) προς το τέλος του 2009.

Έτσι, άλλωστε, θα ενισχυθεί η αυτοτέλεια, αλλά και η ταυτότητα του Ιδρύματος.

3. Προγράμματα διαλόγου με τους πολίτες

Σε ό,τι αφορά το διάλογο με τους πολίτες για θέματα Δημοκρατίας και Κοινοβουλευτισμού 

σημειώνω, ως ιδιαίτερα χρήσιμα

• Την ουσιαστικότερη συνεργασία του Ιδρύματος με το Κανάλι και, 

αργότερα, με το ραδιοφωνικό σταθμό της Βουλής.

(Προβολή ομιλιών και εκπομπών για επίκαιρα θέματα, όπως...

1. Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών στο ισχύον Συνταγματικό 

Πλαίσιο,

2. Η αναθεώρηση του Συντάγματος κ.α)

• Την οργάνωση διαλέξεων υψηλού επιπέδου για τις θεμελιώδεις πολιτικές 

αξίες, όπως...
1. Η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης,

2. Η λαϊκή κυριαρχία ως βάση του πολιτεύματος μας κ.α.

• Την οργάνωση τακτικών εκδηλώσεων με ομιλητές βουλευτές και 

ευρωβουλευτές για ζητήματα επικαιρότητας και ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ.

,*
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«Οικονομία και Περιβάλλον», «Τεχνολογία και Δημοκρατία», <<Μ£^αρρ»βμΐ0τμα'·| 

<θήκη»)/

• Την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και επαφής των 

μεταναστών με το ελληνικό κράτος και το πολίτευμά μας.

Την καθιέρωση δύο εκδηλώσεων το χρόνο με προσκεκλημένους από το 

διεθνή χώρο (προσωπικότητες της πολιτικής, κατόχους βραβείων Νόμπελ).

4. Εκπαιδευτικά προγράμματα

Σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα:

• Άνοιγμα προς τη φοιτητική κοινότητα, με την οργάνωση επισκέψεων στη

Βουλή, για την παρακολούθηση συνεδριάσεων της Ολομέλειας, που σχετίζονται με 

το αντικείμενο των σπουδών τους. .
αιδΦβ ν»\Α<Μ ©τ'

Ένταξη και προσαρμογή του προγράμματος «Βψυλή*^ίί5νΕφήβων» σε β 01 ^>0°

ευρυτερες συνεργασίες με αντίστοιχα προγράμματα. Γι’ αυτό το λόγο, θα ,, 4 > V,.
-  β\ψλ\χ<&ΜΕ α Λ "

οργανωθεί συνάντηση στην Αθήνα εκπροσώπων ομόλογων Ιδρυμάτων και 

Κοινοβουλίων χωρών-μελών της ΕΕ, που διαθέτουν θεσμούς αντίστοιχους με τη 

Βουλή των Εφήβων, για την αναζήτηση μορφών συνεργασίας.

• Αναβάθμιση του θεσμού της Βουλής των Εφήβων και των μαθητικών

επισκέψεων.

• Σχεδιασμός πρωτότυπων προγραμμάτων, όπως το «Εργαστήρι 

Δημοκρατίας», με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις εισαγωγής στις ιδέες 

της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού, που απευθύνονται σε παιδιά ( Ι Ο

Ι 4 ετών).

Σημειώνω ότι αυτά μπορεί να γίνονται κατά τα Σαββατοκύριακα, με τη 

συνδρομή ειδικευμένων παιδαγωγών και την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών.

• υ Μπορούμε, επίσης, να εξετάσουμε και να προχωρήσουμε στην ίδρυση 

«Πολιτικής Ακαδημίας της Βουλής», ως εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την 

καθιέρωση της αλληλεπίδρασης με την πολιτική και ακαδημαϊκή κοινότητα, για 

ενδιαφερομένους πολίτες.

Η Πολιτική Ακαδημία της Βουλής μπορεί να περιλαμβάνει αρχικά μια τακτική 

σειρά επιμορφωτικών εκδηλώσεων (διαλέξεις και συνέδρια), που θα 

προσελκύσουν νέους (φοιτητές και όχι μόνο) σε μια ζύμωση με πολιτικές 

προσωπικότητες και ακαδημαϊκούς.



5. Εκδόσεις

Στο σημείο αυτό θέλω να προσθέσω ότι σχεδιάζεται η διεύρυνση του εκδοτικού 

προγράμματος με τέσσερις (4) νέες σειρές και πρ σεων μέσω της

(α) Μια σειρά κοινοβουλευτικού λόγου (επιλεγμένες ιστορικές αγορεύσεις) με 

ιστορική εισαγωγή, σε μικρά τεύχη.

(β) Μια σειρά τόμων με μνημεία κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας.

(γ) Μια σειρά με πανεπιστημιακές διατριβές που αφορούν σε θέματα ελληνικής 

κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας και δικαίου. Και

(δ) Μια σειρά εντύπων για το Κοινοβουλευτικό έργο.

Επίσης, θα σχεδιαστεί ειδική έκδοση, με αναφορά σε όλες τις εκθέσεις του Ιδρύματος, που 

έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

6. Εκθέσεις, Παραγωγές και Αρχείο

Για την καλύτερη εκπλήρωση των στόχων του Ιδρύματος σχεδιάζονται ακόμη:

• Η έκδοση καταλόγου προσεχών εκθέσεων.

• Η διεύρυνση του προγράμματος εκθέσεων.

• Η μεταφορά των εκθέσεων και εκτός Αθηνών.

• Η ανάληψη της εκθετικής δραστηριότητας της Βιβλιοθήκης της Βουλής.

• Η παραγωγή ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με τη Βουλή (Βιβλιοθήκη, 

Τηλεόραση), για την «Κοινοβουλευτική Ιστορία της Ελλάδας». Η συλλογή του 

υλικού (κινηματογραφικού, τηλεοπτικού, φωτογραφικού κλπ) μπορεί να γίνει από 

στελέχη του Ιδρύματος και των σχετικών Διευθύνσεων της Βουλής.

Για τον ίδιο σκοπό μπορούμε να αναπτύξουμε συνεργασίες με οργανισμούς, 

φορείς και προσωπικότητες, που έχουν στην κατοχή τους αντίστοιχο υλικό. Η 

υλοποίηση του εγχειρήματος μπορεί να γίνει από επαγγελματία σκηνοθέτη και τον 

τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής.

Αυτές είναι:

ιστοσελίδας του Ιδρύματος.
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επιχορηγούνται από τη Βουλή (π.χ. Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος 
Βενιζέλος).

• Διεθνείς συνεργασίες με ομόλογα ιδρύματα του εξωτερικού (όπως στην 

περίπτωση του συνεδρίου στην Αθήνα για την 50η επέτειο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου).

• Στενότερη συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τον ακαδημαϊκό 

κόσμο.

• Συνεργασία με σημαντικές προσωπικότητες (έλληνες και ξένους).

• Συνεργασία και παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε νεοσύστατες 

Δημοκρατίες του αναπτυσσόμενου Κόσμου.

• Οργάνωση συνάντησης στην Αθήνα των συντονιστών των τηλεοπτικών 

σταθμών των Κοινοβουλίων Κρατών-Μελών της ΕΕ.

8. Εκδηλώσεις και Βραβεύσεις

Με όλα αυτά θα επιδιώξουμε τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη των δραστηριοτήτων του 

Ιδρύματος. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εκδηλώσεις που 

διοργανώνουμε.

Πολύ περισσότερο, θα μπορούσε να συμβάλει η καθιέρωση ορισμένων βραβεύσεων. 
ΚαταθέτοείίΟρικές ιδέες:

«Βραβείο Δημοκρατίας και Κοινοβουλευτισμού», σε προσωπικότητες με 

παγκόσμια αναγνώριση και προσφορά στην ανθρωπότητα, στη Δημοκρατία και

τον Κοινοβουλευτισμό. Θα απονέμεται καυε ενα (1) ή δυο (2) χρόνια. Η επιλογή 

των προσωπικοτήτων θα γίνεται από το ΔΣ του Ιδρύματος.

Τιμητική εκδήλωση, κάθε δυο χρόνια, για πολίτες με ιδιαίτερη προσφορά 

στη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό.

\ · Βραβείο αριστείας σε δημοσιογράφο, εναλλάξ σε κοινοβουλευτικό και 

πολιτικό συντάκτη (βραβείο Ε. Διακογιάννη), με πρόταση του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, του
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ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και απόφαση του ΔΣ του 
Ιδρύματος.

• Βράβευση των αριστευσάντων μαθητών σε Πανελλήνιους και Διεθνείς 

διαγωνισμούς, συνοδευόμενη από συμβολικό ποσό 2.000 ευρώ.

• Οργάνωση εκδηλώσεων αφιερωμένων σε πολιτικές προσωπικότητες με 
μακρά διαδρομή στο δημόσιο βίο.

• Ετήσια εκδήλωση (8 Μαρτίου) για την ελληνίδα και τον έλληνα αγρότη, 

μπροστά από το άγαλμα του Καπράλου για την ελληνίδα αγρότισσα, που βρίσκεται 

στον προαύλιο χώρο της Βουλής.

• Συνέδριο για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ομάδα 

Πρωτοβουλίας, που έχει συσταθεί μεταξύ των Ομόλογων Ιδρυμάτων.

Η ημερομηνία του συνεδρίου έχει προσδιοριστεί για τις 16-18 Οκτωβρίου 2008. Ο 

τίτλος του συνεδρίου είναι: «Πενήντα χρόνια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

Κοινοβουλευτισμός και Ευρωπαϊκή Δημοκρατία».

Καταλήγοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι χρειάζεται συστηματικότερη και στοχευμένη 

ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους σκοπούς, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες και το 

έργο του Ιδρύματος. Για το σκοπό αυτό θα προετοιμαστεί διαγωνισμός για τη διαφημιστική 

προβολή του Ιδρύματος, με στόχους

Η ανάθεση του έργου αυτού θα γίνει μέσα στο 2008.

Παράλληλα, μπορούμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και 

βιβλιοπωλείου (στα παλαιά ανθοπωλεία), όπου οι εκδόσεις του Ιδρύματος και της Βουλής 

θα διατίθενται με συμβολικό τίμημα στους πολίτες (1° εξάμηνο 2008). Ολοκληρώνοντας το 

έργο αυτό, μέσα στο 2008, μπορούμε να προετοιμάσουμε από τώρα και να προχωρήσουμε 

στην Κήρυξη του 2009 ως «έτους Ιδρύματος Βουλής».

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

Εκδήλωση για κατόχους βραβείων Νόμπελ

9. Δημοσιότητα

την πυκνότερη επικοινωνία με τα ΜΜΕ,

Τη διεύρυνση της αναγνωρισιμότητάς του,
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