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Χρειάζεται να δούμε με νέο τρόπο το ρόλο του βουλευτή. Για ορισμένους 

συναδέλφους η ιδιότητα του βουλευτή είναι χωρίς ενδιαφέρον και με 

περιορισμένες δυνατότητες εφ’ όσον δεν συμμετέχουν στη κυβέρνηση. 

Μπαίνουν κατά κάποιο τρόπο στο ψυγείο. Μια τέτοια άποψη προκύπτει 

όταν κάποιος βλέπει την πολιτική διαδικασία μόνο ως διαδικασία ανάδειξής 

του σε ορισμένη θέση. Η πολιτική διαδικασία είναι όμως διαδικασία 

διαμόρφωσης απόψεων και πρακτικών, καθοδήγησης, παρέμβασης στη 

λειτουργία της κοινωνίας. Ο βουλευτής δεν είναι θεατής, ακροατής 

παραπόνων, μεταφορέας διαμαρτυριών. Είναι και πρέπει να είναι 

διαμορφωτής και εφαρμοστής πολιτικής, είναι μαζί με το κόμμα εκείνο το 

σημείο όπου συναντώνται η πολιτική της κυβέρνησης και της παράταξης με 

τις αντιδράσεις, απόψεις, επιθυμίες της κοινής γνώμης, των ψηφοφόρων 

και αρχίζει η διαδικασία της συνθέσεως. Αυτό σημαίνει ότι ο βουλευτής και 

θα πρέπει να συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής αλλά και να 

φροντίζει για την επεξήγηση, την αποδοχή και την εφαρμογή της. Η πρώτη 

λειτουργία εξασφαλίζεται στα κομματικά όργανα αλλά είναι στόχος των ΚΤΕ, 

η δεύτερη λειτουργία συναρτάται με τη συνεργασία του βουλευτή με το 

κόμμα, αλλά και την αυτοτελή του παρουσία στην εκλογική του περιφέρεια. 

Μέχρι σήμερα όλα αυτά δεν λειτούργησαν ικανοποιητικά. Δεν πρόκειται και 

στο μέλλον να λειτουργήσουν ικανοποιητικά αν περιμένουμε με δικές μου 

αποφάσεις ή διαταγές να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Πρέπει να 

καταπιαστείτε εσείς οι ίδιοι και να εξετάσετε τις δυσλειτουργίες και τους 

τρόπους θεραπείας τους.

Για παράδειγμα: Να συνεχίσουν να λειτουργούν τα ΚΤΕ στη σημερινή 

μορφή τους; Να τα καταργήσουμε και να έχουμε τομείς εργασίας 

αντίστοιχες προς τις Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές; Να αναλάβει το 

Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την τακτική οργάνωση των 

επαφών των τομέων εργασίας με τα Υπουργεία; Ποιοι είναι οι κανόνες για 

τη σχέση τομέων εργασίας υπουργείων; Πότε διοργανώνουμε διευρυμένες 

συνεδριάσεις των τομέων εργασίας, ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν



περισσότεροι βουλευτές. Για να δοθεί η απάντηση στα ερωτήματα αυτά το 

Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που θα εκλέξετε θα πρέπει να 

εισηγηθεί σε μια εβδομάδα και να αποφασίσετε σε μία συνεδρίαση της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας ή πάντως σε συνεδρίαση μιας ευρύτερης μετά 

ομάδας.

Μετά την εκλογή μου ως Πρωθυπουργός και ιδίως μετά την εκλογή μου ως 

Πρόεδρος προέκυψε το ερώτημα, με ποιο τρόπο θα πραγματοποιώ τις 

επαφές μου με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, πως θα 

κατατοπίζομαι για τις απόψεις της. Απάντησα τότε και επαναλαμβάνω και 

σήμερα ότι ο δίαυλος επαφής μου με την Κοινοβουλευτική Ομάδα και τα 

μέλη της είναι το Προεδρείο που θα εκλέξετε. Δεν υπάρχει άλλος 

εκπρόσωπός μου ή εξουσιοδοτημένος να ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας 

της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εκτός του Προεδρείου. Το Προεδρείο έχει 

βέβαια μια πολύ ευρύτερη αποστολή. Είναι αρμόδιο και υποχρεωμένο μαζί 

μου γιατί εγώ ως Πρόεδρος συμμετέχω σ’ αυτό και κατευθύνω να ρυθμίζει 

όλα εκείνα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία μας στο Κοινοβούλιο. Από 

την παρουσία μας στις συνεδριάσεις, τις προτάσεις για αποστολές στο 

εξωτερικό, τη συμμετοχή στις οργανωμένες συνεδριάσεις ως τον τρόπο 

αντιμετώπισης της αντιπολίτευσης, και βέβαια τα θέματα του τρόπου 

δουλειάς των βουλευτών, τα επαγγελματικά τους ζητήματα σε συνεργασία 

με τον Πρόεδρο της Βουλής. Εκπροσωπούν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας και οργανώνουν τη δουλειά τους. Το Προεδρείο της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, όπως θεωρούν 

ίσως μερικοί. Κάθε άλλο μάλιστα. Είναι πολιτικό όργανο με συγκεκριμένη 

πολιτική λειτουργία και ευθύνη: Την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία 

και εμφάνιση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Γι’ αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία σε 

ποιους θα αναθέσουμε αυτή τη δουλειά την επόμενη εβδομάδα. Χρειάζονται 

άτομα με ιδέες, πρωτοβουλίες και θέληση να κυνηγήσουν τη δουλειά.



Ένα παράδειγμα: Έχω επανειλημμένα ακούσει από συναδέλφους που 

πρωτοεκλέχτηκαν βουλευτές, έντονα παράπονα ότι δεν έχουν καμμια 

απολύτως βοήθεια για το τι πρέπει να κάνουν. Να ένα σημείο 

δραστηριοποίησης.

Το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής χρειάζεται μια Κοινοβουλευτική Ομάδα που 

ανταποκρίνεται στις αναμονές μιας υψηλότερης ποιότητας και πιο σοβαρής 

δουλειάς. Αυτό είναι έργο προπαντός δικός σας. Παραδοσιακές πρακτικές 

υπάρχουν αλλά ισχύουν μόνο στο μέτρο που θέλουμε. Έχουμε τη 

δυνατότητα και την υποχρέωση να επανεξετάσουμε τα όσα ισχύουν και 

περιμένω από σας όλους να συμβάλετε, ώστε να αποκτήσουμε μια 

καλύτερη και πιο ικανοποιητική λειτουργία.

Όργανο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελούν και οι κοινοβουλευτικοί 

εκπρόσωποι. Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι εκφράζουν τις θέσεις του 

ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν προσδιορίζονται από τους 

ίδιους. Προσδιορίζονται από τα όργανα του Κινήματος και τη Κυβέρνηση, 

προσδιορίζονται όπου αυτό απαιτείται σε συνεννόηση με τη Κυβέρνηση, 

τους τομείς του Κόμματος και τους τομείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η 

λειτουργία μας οφείλει να είναι συλλογική και να προσδιορίζεται από 

συντροφικότητα. Ο βουλευτής είναι ελεύθερος να εκφράζει τη γνώμη του. 

Οφείλει όμως επειδή είναι βουλευτής συγκεκριμένου κόμματος να σταθμίζει 

κατά τη διαμόρφωση της δικιάς του γνώμης, τις απόψεις του κόμματος στο 

οποίο συμμετέχει, θέλουμε μια Κοινοβουλευτική Ομάδα με μέλη που έχουν 

πλήρη συναίσθηση της ευθύνης τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο αλλά 

και αντίληψη ότι δρουν μέσα σε ένα σύνολο, μια πολιτική παράταξη, η 

οποία στηρίζει σ’ αυτούς την εφαρμογή του προγράμματος της.

Σημεία επαφής με τη Κυβέρνηση και μένα στα πλαίσια που περιέγραψα 

αποτελούν τέλος τόσο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου 

όσο και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Ο ρόλος του σχετίζεται με



θέματα πολιτικής της κυβέρνησης ή θέματα νομοσχεδίων που επιθυμείτε να 

μου επισημανθούν προσωπικά. Δεν έχουν ανάμιξη στην οργάνωση και 

λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που επαναλαμβάνω αποτελεί 

αντικείμενο του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.


