
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 1990

V ια τη
Σκ έφε ι ς 

λειτουργία του Ε .Γ ._ως_Γράφειου Πολίτικου:

I. Το Ξ.Γ. ως όργανο πολιτικό θα έπρεπε να ξεκινήσει από 
την ιεράρχηση και τον προγραμματισμό της δραστηριότητας του. 
Λογικά, ο καταμερισμός αουοδιοτήτων έπεται.
II. Ως κύρια αντικείμενα της δράσης του Ε.Γ., στην παρούσα 
φάση, μπορούν να καθοριστούν τα εξής:

1. Οι πολιτικές θέσεις και οι προτάσεις για μια 
κυβερνητική πολιτική.

2 . Ο καθορισμός Βασικών αρχών και μεθόδων που θα. 
όιέπουν την πολιτική τακτική τοσο γενικά, όσο και σε 
Βασικούς τομείς δράσης. Ως τομείς δράσης νοούνται, 
ενδεικτικά, η ενημέρωση και καθοδήγηση του οργανωμένου 
κορμού του ΠΆΣΟΚ μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Κ.Ε., 
επικοινωνιακές δραστηριότητες σε κλίμακα περιφερειακή, ή 
τοπική, ή κατά κοινωνικές κατηγορίες.

3. Σχεδιασμός και παρακολούθηση εφαρμογής της τακτικής 
μας όπως θα εξειδικεύεται ενόψη των εσωτερικών και 
εξωτερικών πολιτικών εξελίξεων, στις μέρες μας ιδιαίτερα 
ταχ ύρρυθων.

Η χάραξη και ·η παρακολούθηση της εφαρμογής της 
τακτικής, συνδέεται και με τις κατάλληλες επιλογές του 
χρόνου και των κοινωνικών και πολιτικών πεδίων δράσης καθώς 
και των αντίστοιχων οργάνων του ΠΑΣΟΚ (π.χ. κοινοβουλευτική 
ομάδα, οργανώσεις μας σε νομαρχιακό ή κλαδικό επίπεδο').Η 
τακτική αυτή συναρτάται επίσης και με την αντιμετώπιση 
κυβερνητικών πρωτοβουλιών, όσο το ΠΑΣΟΚ θα βρίσκεται στην · 
αντιπολίτευση.

4. Ολες οι παραπάνω υπό 3 δραστηριότητες θα πρέπει να 
εξασωαλίζουν και πρόσβαση στα Μ.Μ.Ε.. τόσο σε εθνική κλίμακα 
(π.χ. εωημερ.ίδες Αθήνας Θεσσαλονίκης και Ρ/Τ σταθμοί εθνικής 
κλίμακας) όσο και σε έντυπα ή σταθμούς περιφερειακούς και 
τοπικ ούς.

5 . Η κοινοβουλευτική ομάδα αποτελεί το κύριο όργανό 
έκφρασης των πολίτικων θέσεων του ΠΑΣΟΚ, αντιμετώπισης 
κυβερνητικών πρωτοβουλιών και ελενχου της κυβερνητικής 
πρακτικής. Επίσης, οι Βουλευτές αποτελούν, μαζί με τις 
οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ, όργανο της άμεσης ενημερωτικής 
επικοινωνίας με το λαό κατά περίφερειες ή μεγάλα κέντρα.
3II. Με αωετηρία τα προαναωερόμενα, η κατανομή αρμοδιοτήτων 
αφορά., αφενός μεν τη διαμόρφωση και όατύπωση των γενικών και 
των κατα περίπτωση θέσεων του ΠΑΣΟΚ, αφετέρου δε και την 
επιλογή των οργάνων και του τοόπου με τον οποίο οι Θέσεις 
αυτές θα μετατρέπονται σε πειστικά και αποτελεσματικά 
πολιτικά μηνύματα. Κατά συνέπεια, η κατανοαή στην παρούσα 
φάση, αποσεί να είναι η έξης:



1. Ενα εως δυο μέλη του Ε.Γ., κατάλληλα πλαισιούμενα 
από τον τομέα προγράμματος και άλλους συνεργάτες, να 
διατυπώσουν, για εισήγηση στην Κ.Ε. και παραπέρα σε 
συνδιάσκεψη κλπ, τις πολιτικές μας θέσεις και κυβερνητικές 
προτάσεις. Οι ίδιοι παρακολουθούν τη συμμόρφωση των οργάνων 
του ΠΑΣΟΚ προς το πρόγραμμα. Επίσης διαμορφώνουν τις θέσεις 
μας σε ανακύπτοντα ειδικά προβλήματα αιχμής.

2. Δύο έως τρία μέλη του Ε.Γ. να αναλάβουν: α) τη 
διατύπωση για εισήγηση προς την Κ.Ε. των βασικών αρχών και 
μεθόδων που θα διέπουν την τακτική μας. β) Την παρακολούθηση 
και εισήγηση για ζητήματα σχέσων ή συνεργασιών με άλλα 
κόμματα ή εκφραστές τάσεων και γ) τις τρέχουσες εισηγήσεις 
προς το Ε.Γ. για τον τρόπο προβολής θέσεων και πρωτοβουλιών 
του ΠΑΣΟΚ, αντιμετώπισης πολιτικών εξελίξεων καθώς και του 
κυβερνητικού κόμματος ή και άλλων.

3. Είναι ξέχωρη η δραστηριότητα των μελών της 
κοινοβουλευτικής ομάδας μέσα στη Βουλή, ή σε συνάρτηση με το 
έργο της στη Βουλή, από τη δραστηριότητα των μελών της σε 
μεγάλα κέντρα, νομούς ή επαρχίες, καθώς και κατά κλάδους. Η 
τελευταία αυτή δραστηριότητα υπάγεται στην παρακολούθηση από 
την οργανωτική γραμματεία γιατί συνδέεται με τη 
δραστηριότητα Ν.Ο., Τ.Ο. κλπ.

Η δραστηριότητα μέσα στη Βουλή πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με τις εξής δύο παραδοχές: α) η Κ.Ο. υπήρξε ειος σήμερα, ως 
όργανο του ΠΑΣΟΚ, υποβαθμισμένη. Οι συνεδριάσεις της 
σποραδικές, χωρίς ημερήσια διάταξη, χωρίς τη δυνατότητα να 
διατυπωθούν εκτιμήσεις και να εξαχθούν συμπεράσματα. Επίσης, 
σε αρκετές περιπτώσεις, ελάμβανε εκ των υστέρων γνώση 
αποφάσεων των κεντρικών οργάνων του Κινήματος ενώ θα πρέπει, 
αντίστροφα, τα κεντρικά όργανα του Κινήματος να έχουν υπόψη 
απόψεις που εκφράζονται μέσα στην Κ.Ο. πρ ί ν καταλήξουν στις 
δικές τους δεσμευτικές για. το Κίνημα αποφάσεις.

Η δεύτερη παραδοχή αφορά τη φύση της δουλειάς στη 
Βουλή, όπου αντιμετωπίζονται πλήθος θέματα και όπου, από τη 
φύση του θεσμού, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει την 
πρωτοβουλ ία όχι μόνο της νομοθετικής εργασίας, που καλύπτει 
τον περισσότερο χρόνο των κατά εβδομάδα εργασιών αλλά, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, και τακτικών χειρισμών όπως π.χ. ο 
χαρακτηρισμός νομοσχεδίων ως επειγόντων, η διάρκεια 
συζητήσεων κλπ.

Αναμφισβήτητα, οι βασικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ - 
προσδιορίζουν δεσμευτικά το πλαίσιο της κατά περίπτωση' 
τοποθέτησης το.>ν βουλευτιον μας. Θα πρέπει να ληφθεί όμως · 
υπόψη, ότι εως την διαμόρφωση των ολοκληρομέων προτάσεών μας- 
δεν υπάρχουν πρόσφατα κείμενα αναφοράς. Αλλά και με · 
δεδομένες τις θέσεις μας, ειδικά θέματα θα αντιμετωπίζονται 
κατά περίπτωση. Κατά συνέπεια,· η σύνδεση της Κ.Ο. με το Ε.Γ. 
και την Κ.Ε. θα πρέπει να αφορά τα γενικά πλαίσια της 
πολιτικής μας στη Βουλή και, εφόσον θα πρόκειται για 
ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας,αυτά να συζητούνται στο Ε.Γ.

Βεβαίως, ως προς τη λειτουργία της Κ.Ο. ισχύουν η κατά 
το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής θέση και ρόλος του 
Προέδρου κάθε κόμματος σε συνδυασμό, ως προς το ΠΑΣΟΚ, με το 
άρθρο 52 του Καταστατικού μας.



Εάν ou κοιν/κοί εκπρόσωποι, η ορισμένοι απ αυτούς, θα 
είναι και μέλη του Ε.Γ. προκύπτει από μόνη της η λειτουργική 
σύνδεση Ε,Γ. και Κ.Ο.

4. Η επικοινωνία του Ε.Γ. με τα Μ.Μ.Ε., έντυπα και 
ηλεκτρονικά, αποτελεί από τα ίδια τα πράγματα μόνιμο 
αντικείμενο απασχόλησης. Πρόκειται πρακτικά για την υπαγωγή 
του Γρ.Τύπου στο Ε.Γ. συνο λ ι κά, δια μέσου δύο ή τριών μελών 
του.

ΛαμΘανομένου υπόψη, ότι οι συνθήκες λειτουργίας της 
Κ.Ο. δεν επιτρέπουν πρακτικά τη λειτουργία αυτοτελούς 
Γρ.Τύπου, το κεντρικό Γρ.Τύπου του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να 
εξυπηρετεί και την Κ.Ο. παράλληλα με την απευθείας 
επικοινωνία μεταξύ βουλευτών και κοινοβουλευτικών συντακτών 
που αποτελεί πια πρακτική ανεπίδεκτη οιασδήποτε κεντρικής 
μεθόδευσης.
IV. Συμπέρασμα: Το Ε.Γ. θα πρέπει να εργάζεται κυρίως ως 
συλλογικό όργανο τόσο για τη διαμόρφωση εισηγήσεων προς την 
Κ.Ε., το Εθνικό Συμβούλιο κλπ., όσο και για την εφαρμογή και 
εκτέλεση αποφάσεων. Στην παρούσα φάση οι κατανομές θα πρέπει 
να αφορούν :

α) Πρόγραμμα και παρακολούθηση συμμόρφωσης προς τις 
θέσεις και κατευθύνσεις του, από τα κατά περίπτωση αρμόδια 
όργανα του ΠΑΣΟΚ . Διαμόρφωση θεσεων σε ειδικά θέματα.

β) Τακτική και σχεδίασμά δράσειον και πρωτοβουλιών.
γ) Κοινοβουλευτική Ομάδα.
δ) Επικοινωνία με έντυπα και ηλεκτρονικά MME.

Τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ αφορούν το Ε.Γ. ως προς την 
πολιτική αντιμετώπισής τους αλλά, η εξασφάλιση πόρων, η 
κατανομή και διάθεσή τους, νομίζομε ότι ύπάγονται στην 
αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Γραμματείας.


