
Η Δομική 
Αντιπολίτευση

Η ΘΕΩΡΙΑ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το γεγονός ότι 
η αντιπολτίευ- 
ση είναι εκείνη 
που μπορεί να 

προβάλλει πιο αποφασι
στικά και με τις μεγα
λύτερες δυνατότητες α
πήχησης τις απόψεις ο
μάδων, στρωμάτων και 
προσώπων των οποίων 
τα συμφέροντα θίγονται 
ή παραβλέπονται από 
την κυβέρνηση οδηγούν 
πολλούς ενδιαφερομέ
νους να στρέφονται σ’ 
αυτήν.

θέλο υ ν  νά έπηράαουν τΛ 
στάση της ώστε νά εμφανι
σ τεί εκφραστής τών απόψε
ων τους. "Οσο μεγα λύτερη  
είνα ι ή πιθανότητα ή άντιπο- 
λ ίτευ σ η  νά άσκήσει κ υβερ
νη τ ικ ές  έζου ο ίες  τόσο μεγα 
λύτερη  ή έλ ξη  της  καί άντί- 
στοιχα ή π ίεση πού άσκείται 
σ’ αύτήν. "Υφίσταται προσπά
θ ε ιες  έπηρεαομού άπό όλους 
πού πιστεύουν ότι πρέπει νά 
διασφαλίσουν μέ τή συμπαρά
στασή της "ή" τήν άνοχή της 
τά συμφέροντά τους. Ή άν- 
τιπολίτευση άν καί δ έν  συμ
μ ετέχ ε ι στήν άσκηση έξουσί- 
ας καί δ έν  έπ ηρεά ζει τήν  δι
ανομή τών παροχών τού κρα
τικού μηχανισμού, δ ια τρέχει 
τόν κϊδυνο νά έμπλακει στή 
διαδικασία έκτίμησης, κ ρ ιτ ι
κής, ελέγχο υ  καί άναμόρφω- 
οης τού καπιταλιστικού συ
στήματος.

Σ έ κοινω νίες μέ άνεπτυ- 
γ μ έν ες  συνδικαλιστικές ορ
γανώσεις, οί άντιπαραθέσεις 
καί συζητήσεις πού πραγμα
τοποιούνται μέσα στις όργα- 
νώσεις άλλά καί μεταξύ τών 
οργανώσεων, συμβάλλουν ώ
σ τε νά προωθούνται πρός τά 
κόμματα κατά κύριο λόγο α ι
τήματα έντα  γμένα σε ένα 
γενικά πλαίσιο διεκδικήσεων. 
Στήν  "Ελλάδα όπου τά συν
δικάτα καί ο ί συνεταιρισμοί 
ε ίνα ι όργανα έφαρμογής κυ
βερνητικής πολιτικής, όπου 
οί επιστημονικοί σύλλογοι, 
σωματεία καί όμάδες συμφε
ρόντων δ έν  είνα ι έντα γμένα
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σέ ένα διαρθρωμένο μαζικό 
κίνημα μέ τό ίδιο πλαίσιο 
στόχων, δ έν  ύπάρχε, ό διά
λογος πού δ ιευκολύνει τό πο
λιτικό κόμμα νά σταθμίσει τά 
διάφορα αιτήματα. Τό α ιτή
ματα προβάλλονται πρός τήν 
άξιωματική άντιπολίτευση ά
μεσα, πιεστικά, χωρίς θεώρη
ση έά ν εντάσσονται "ή" όχι 
στις επ ιδιώ ξεις της. Διαγρά
φεται έτσ ι έντονα ό κ ίνδυ
νος ή άντιπολίτευση νά γ ί
ν ε ι δ ιαμετακομιστής κάθε δυ
νατής έπιθυμίας, ύηερασπι- 
στής όπόψεων πού δ έν  έχουν 
άλλη έκφραση. Μιά τέτο ια  πο
ρεία  μπορεί νά έχ ε ι Καθορι
στική επίδραση ατό χαρακτή
ρα τής δομικής α ντιπ ολίτευ
σης. "Η προοπτική αλλαγής 
τού συστήματος συγκαλύπτε
ται καί χάνεται πίσω άπό τά 
παραπέτασμα τών πολλών ε ι 
δικών καί έπ ί μέρους λύσεων 
τ ις  όποιες ύπεράσπισε κατά 
καιρούς.

Στήν τέτοια  εξέλ ιξη , τόν 
έκτροχιαομό άπό τήν κύρια 
κατεύθυνση μπορεί νά συμβά- 
λ ε ι άποφασιστικά καί ή κυ
βέρνηση. Μέ τό νά άποδεχτεί 
τή συζήτηση "ή" έστω καί τήν 
ικανοποίηση τού ένός "ή" τού 
άλλου μικροαιτήματος μπορεί 
νά  σπρώξει τήν άντιπολίτευ- 
ση πρός τήν μικροουναλλαγή, 
νά δημιουργήσει δεσ μεύσ εις

καί. γιά τήν  πολιτική της.
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά νά α ντι

μετωπίσει μιά τέτο ια  έξέλ ιξη  
έχ ε ι δημιουργήσει σειρά άπό 
όργανα καί επ ιτροπές, "Η 
"Επιτροπή "Ανάλυσης καί 
Προγραμματισμού, ή "Υπηρε
σία Μ ελέτης καί Τεκμηρίωσης 
τής  Κ οινοβουλευτικής " Ομά- 
δαξ, οί Κοινοβουλευτικοί Το
μ ε ίς  "Εργασίας σκοπό έχουν 
νά επ ιλέγουν καί νά εντάσ
σουν τά διάφορα αιτήματα 
σ τις  κ α τευθυντήρ ιες  γραμμές 
τής κυβερνητικής πολιτικής 
του. Τό Κίνημα έπεξεργάζε- 
ται συστηματικά τά γενικώτε- 
ρο σκεπτικό, πού τού επ ιτρ έ
πει τήν πολιτική αξιολόγηση 
άπόροιψη "ή" αποδοχή τών δ ι
αφόρων αιτημάτων.

ΟΙ απόψεις γιά τό τ ϊ ε ίνα ι 
ορθή άντιπολίτευση επηρεά
ζονται σέ μεγάλο βαθμό άπό 
τήν  πείοα προηγουμένων 
χρόνων. '"Ο τρόπος άσκησης 
τής άντιπολίτευσης κρ ίνετα ι 
άκόμη σήμερα μέ τ ις  παρα
στάσεις πού δημιούργησαν 
οί ά ντιθέο εις  τής Δεξιάς καί 
τής "Ενωσης Κ έντρου "ή" τών 
Λαϊκών καί τών Φ ιλελευθέ
ρων. Η πολιτική άντιπράθε- 
ση ε ίν α ι γιά πολλούς τότε 
μόνον πραγματική διαμάχη 
όταν είνα ι προσωπική (άντϊ- 
θεση άρχηγών) "ή" άφορά θ έ
ματα εντιμότητα ς στή δημό
σια δ ιαχείρ ιση (σκάνδαλα) ή 
εντάσσεται στά παραδοσιακά 
θέματα άντίθεσης συντηρητι
κών καί δημοκρτικών (π.χ. 
τό παρακράτος). Η άποψη 
τούτη σ υ ντε ίνε ι ώστε πολλές 
φορές ή διαμάχη στή Βουλή 
νά στρέφ εται πρός παραδο
σιακές κατευθύνσεις άντί νά 
το ν ίζ ε ι τ ις  θεμελ ιώ δεις  δια
φορές. Στρέφ ετα ι πρός τά 
σκάνδαλα στήν  έφαρμογή τού 
ένεργεια κού  προγράμματος 
καί όχι στό ένερνεια κό  πρό
γραμμα αύτό καθ' έαυτό. Δ ί
ν ε ι μεγα λύ τερη  σημασία στή 
λε ιτο υ ργ ία  προσώπων παρά 
στήν πολιτική πού έκφρά- 
ζουν. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχ ε ι επ ι
διώξει μ έ ύποβολή προτάσε
ων νόμου (π.χ. γιά τά Α.Ε. I.) 
καί κυρίως έπερω τήσεις, νά 
Ισορροπήσει σωστά τήν  κοι
νοβουλευτική διαμάχη καί νά 
σ τρέψει τό ενδια φ έρον τού 
κοινού καί πρός τά βασικά 
ποοθλήματα.



Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Την δομική αντιπολίτευση 
σπρώχνει ο έ μιά πιό σύμφω
νη  μέ τά παραδοσιακά πρό
τυπα συμπεριφορά καί ή δια
δεδο μένη  άποψη γιά τή λ ε ι
τουργία τού βουλευτή. 0 
ψηφοφόρος π ερ ιμ ένει άπό τό 
βουλευτή, ιδ ια ίτερα  στήν  ε 
παρχία, ¿^υπηρετήσεις  στά 
θέματα της καθημερινής ζω
ής του. Δ έγ  μπορεί νά κατα
νοήσει γ ια τί ό βουλευτής τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ δ έγ  πρέπει νά έρ- 
γάζετα ι μέ τόν ίδιο τρόπο 
πού εργαζόταν προηγούμενα 
ό βουλευτής τής Ε.Κ. 'ή' έρ- 
γάζεται σήμερα ό βουλευτής 
τής συμπολίτευσης. ΓΓ αύτο 
όταν τόν έπ ισκεφθεί ό βου
λευ τή ς  θά συζητήσει μαζί 
του καί γενικά  θέματα άλλά 
καί προσωπικά, θά ζητήσει 
βοήθεια. Ό  ψηφοφόρος π ερ ι
μ ένε ι άπό τό βουλευτή γά 
προβάλλει τά αί τάματά του 
καί τά αιτήματα τού τόπου 
του καί δ έγ  εξ ετά ζε ι έά ν αύ- 
τά εντάσσονται στο γενικώ- 
τερο  πρόγραμμα τού κόμμα
τος.

Ό  βουλευτής άντιμέτωηος 
μέ τ ις  έπ ιθυμ ίες  τών ψηφο
φόρων του, έξαρτώ μενος ά
πό τούς σταυρούς τους, α ι
σθάνεται άναγκασμένος νά 
άκολουθήσει παραδοσια κ έ ς 
μορφές προβολής καί γά συν
τηρήσει τήν όποιαοήποτε 
προσωπική πολιτική πελατεία  
δημιουργείτα ι άπό τά πρά
γματα. Πρέπει νά σ τε ίλ ε ι άν- 
τίγραφα τών άγορεύσεώγ του 
οτούς ψηφοφόρους, νά έπι- 
σκεφτεί τό νομάρχη καί τ ις  
δημόσιες ύπηρεσ ίες, νά συμ- 
φάει μέ τ ις  άστυνομικές καί 
έκκλησιαστικές άρχές. Πρέ
πει νά παρακαλέσει νιά ν ' α
ποφευχθούν άδικ ίες, νά έξε- 
τασθούν άδικες περιπτώσεις, 
νά β ρ εθ ε ί δ ιέξοδος σέ προ
βλήματα ενός άτόμου 'ή' ε 
νός χωριού πού . μένουν άπό 
καιρό άλυτα. Ή άναγκαία ά
πό τήν πολιτική πρακτική 
συναλλαγή δυσκολεύεται β έ 
βαια όταν ό βουλευτής εκ 
φράζει συνεχώς τή ριζική άν- 
τ ίθεση  τής παράταξής του 
πρός τήν ύπάρχουρα κατά
σταση. '0  βουλευτής άποφεύ- 
γε ι τό ρόλο εισ α γγελέα  πού 
τού έπ ιβά λλει ή πολιτική του 
τοποθέτηση. Ή δομική άξιω- 
ματική άντιπολίτευση δ ια τρέ
χ ε ι έτσι τόγ κ ίνδυνο νά χά
σει τήν  έντο νη  ίδ ια ιτερότητά  
της, νά άκολουθήσει στάση 
πού δημιουργεί τήν  έντύπω- 
ση τής προσαρμογής.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά ν ' άντιμε- 
τωπίσει τή κατάσταση αύτή 
έχ ει δώσε! ιδ ια ίτερη  σημασία 
στή στενή συνεργασία τών 
νομαρχιακών όργανώσεών του 
μέ τούς βουλευτές του, τήν  
κοιγή αντιμετώ πιση τών προ
βλημάτων καί τήν άνάληψη 
ορισμένων λειτουργιώ ν τού 
βουλευτή άπό τ ις  οργανώ
σεις.

Τό πολιτικό καί οικονομικό 
σύστημα τελειοπ ο ιείτα ι διαρ
κώς μ έ  νέα  θεσμικά, ιδ εολο
γικά καί νομικοτεχνικά μέσα 
καθοδήγησης, ώστε νά ξεπερ- 
νούνται οί άναφυόμενες άν- 
τιθέσεις, νά παρέχονται στό 
κατεστημένο τα μέσα νά έ- 
π ευβα ίνει άποτελεσματ ι κ ά 
στις κοινω νικές καί πολιτικές 
διαμάχες καί νά τ ις  έπ ιλύει 
πρός όφελός του.

Οί κ υ βερνητικ ές  έ ν έρ γ ε ιε ς  
παρουσιάζουν γιά τή δομική 
άντιπολίτευση δύο πλευρές. 
Ή άντιπολίτευση δ έ μπορεί 
ν" άρνηθεί τήν άνάγκη τό 
κοινωνικά ξεπερασμένο, θ ε 
σμικό πλαίσιο νά προσαρμο- 
σθεί στις έ ίε λ ίξ ε ις  τής έπο- 
χής. Η άντίθεση στήν προσ
πάθεια τού έκσυγχρονισμού

θά τήν έφ ερ νε  άντιμέτωπη 
μ έ  τ ις  ίδ ιες  τ ις  δυνάμεις πού 
τήν ύποστηρίζουν άκριβώς 
γ ια τί τ ις  καταπιέζουν καί τ ις  
περιορ ίζουν οί ύπάρχοντες 
θεσμοί. Ό  έκσυγχρονισμός 
όμως παρέχει στή κυβέρνηση 
πρόσθετα μέσα νά π εριορ ίσει 
τή δραστηριότητα τής άντι- 
πολίτευοης καί νά τής δημι
ουργήσει εμπόδια στήν άνά· 
πτυξή της. Γιά ν ’ άντιμετω* 
πίσει αύτο τό δίλημμα ή άν· 
τιπολίτευση είνα ι υποχρεω
μ ένη  νά έκπονεί καί νά προ
βάλλει τ ις  δ ικές  της  λύσεις. 
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρουσίασε π.χ. 
τό δικό του νόμο - πλαίσιο 
γιά τά πανεπιστήμια. Μέ τόν 
τρόπο αύτό μπορεί νά δώσει 
στή κοινή γνώμη τήγ όρθή 
προοπτική τού προβλήματος 
καί τά μέσα γιά τήγ έκτίμη- 
ση τών κυβερνητικώ ν λύσεων.
Ή  κυβέρνηση χρησιμοποιεί 

πολλές φορές σκόπιμα τά ί
δια έπ ιχειρήματα μέ τήν άν- 
τιπολίτευση γιά νά δικαιολο
γήσει έ ν έρ γ ε ιέ ς  της. Ό τα ν 
είνα ι φανερά ότι ή κυβέρνη
ση έπιδιώκει νά έκμετα λλεύ- 
τ ε ί μιά σωστή θέση γιά νά 
έν ισχυθεί ή ίδια καί νά χτυ 
πήσει μεθαύριο άκόμη πιό ά- 
ποτελεσματικά τήν άντιπολί- 
τευση, ή άντιπολίτευση θά ά· 
παντήσει στόν κυβερνητικά έ- 
λιγμό μέ άντίστοιχο ελ ιγμό . 
Σκοπός της πρέπει νά είνα ι 
ή ενίσχυση τής συνολικής πο
λιτ ικής της θέσης καί όχι ή 
πρόσκαιρη αποδοχή τών άπό- 
ψεώγ της. θά έθελοτυφλούσε 
αν αδιαφορούσε γιά τ ις  συγ
κ εκ ρ ιμ έν ες  σ υνέπ ειες  τής 
κάθε κ ίνησης τής κυβέρνη
σης. Ε λ ιγ μ ο ί πού άπαντών- 
τα, μ έ έλ ιγμούς δημιουργούν 
τήν έντύπωαη συναλλαγής. 
Δημιουργούν έπ ίοης τήν έ ν 
τύπωση ότι κυβέρνηση καί άν- 
πολίτευση άποτελούν πολιτι
κό άλιγοπώλιο, ότι τ ε ίν ο υ ν  νά 
μή χειροτερεύσουν ό ένας τή 
θέση τού άλλου απέναντι σέ 
τρ ίτους καί άλληλοβοηθούν- 
ται στήν επ ικυριαρχία τών 
άντιστοίχωγ πολιτικών τους 
χώρων. Τά πολιτικό σύστημα 
βασίζεται στόν άνταγωνισμό. 
Μέ τό νά άπονέμει έξουσία 
σέ όσους πετυχα ίνουν, παρο
τρύνει όμως τούς ουμμετέ- 
χ οντες  νά άρουν τ ις  προϋ
ποθέσεις τού άνταγωνισμού. 
’ Η δομική άντιπολίτευση ύπο- 
χρεω μένη νά συνεργάζεται 
στή λε ιτο υργία  τού συστήμα
τος, βρίσκετα ι μόνιμα έκτε- 
θ ε ιμ ένη  στή μομφή ότι κατα
π ιέζει τ ις  α σ θενέσ τερες  πα
ρατάξεις τού άντιπολιτευτι- 
κού χώρου.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχ ε ι έπιδιώξει 
νά βελτιώ σει τή θέση τής άν- 
τιπολίτευσης συνολικά μέ τό 
νά συνεργαστεί έπανειλημμέ- 
να σέ ειδ ικούς τομείς , όπως; 
ή τοπική αύτοδιοίκηση 'ή' τό 
συνδικαλιστικό μέ τά άλλα 
κόμματα. Ή συνερνασία πά
νω οέ έξε ιδ ικ ευ μ ένα  προ
γράμματα καί γιά τήγ αντι
μετώπιση ειδικών θεμάτων 
βοηθάει καί ν.ό άντιμετωπι- 
σθεί ή προσπάθεια τής κυ
βέρνησης καί νά τονισθούν 
οί Ιδ ια ιτερό τητες  τού κάθε 
σχηματισμού ώστε νά μήγ έμ- 
φανίζεται ή πολιτική διαμάχη 
ώς διαμάχη έλιγμώ γ γύρω ά
πό νενικόλονα προγράμματα.

Ή πρόσφατη δ ιένεξη  μ ε 
ταξύ τής  κυβέρνησης καί τού 
ΠΑΣΟΚ γύρω από τήν ένημέ- 
ρωση γιά τό π ερ ιεχ όμενο  τών 
φακέλλων τού έθνικού θέμα
τος, δ ε ίχ ν ε ι μιά άλλη όψη 
τών πεοιοριρμών τής άντιπο- 
λ ίτευσης. Η άντιπολίτευση 
γιά ν ' ασκήσει ύπεύθυνα καί 
πειστικά τήν πολιτική της

χρειάζετα ι συνεχώς στοιχεία 
γιά κατατοπισμό της στά τρ έ
χοντα προβλήματα. Πολλά ά
πό τά στοιχεία αύτά είνα ι 
προσιτά στό εύρύ κοινό καί 
έναπόκειται στην οργανωτική 
ικανότητα τού κάθε κόμματος 
νά τά συγκεντρώσει. Πολλά ό 
μως—πολύ σημαντικά—ε ίτ ε  δ έν  
δημοσιεύονται σκόπιμα άπό 
τήν  κυβέρνηση, ε ίτ ε  δ έν  ε ί 
ναι δημοσιεύσιμσ (π.χ. στοι
χ ε ία  γιά τήν άμυντική ικανό
τητα τής_ χώρας 'ή' τή  κατά
σταση τών ένόπλων δυνάμε
ων συνοριακών χωρών). Ή 
κυβέρνηση, πού δ ια θέτει τά 
στοιχεία  αύτά, ε ίνα ι σέ θέση 
νά καθορίσει τήγ τακτική της 
σέ τρόπο ώστε νά αίφνιδιά- 
οει τήν, άντιπολίτευση, νά 
τήν έκθέσ ει ώς άνέτοιμη 'ή' 
μή κατατοπισμένη.

Ή κυβέρνηση θά παράσχει 
τήν πληροφόρηση που χρειά 
ζετα ι ή άντιπολίτευση ε ίτ ε  
όταν έχ ε ι διασφαλίσει άτι ή 
άντιπολίτευση δ έν  θά μπορέ
σει νά τήν  έκ μ ετα λλευ τε ί ε ί 
τ ε  όταν έπιδιώκε, νά δημι
ουργήσει συνυπευθυνότητα, 
νά δεσμεύσει τήν  άντίπολί- 
τευοη στις νρα μμές της. Ή 
άντιπολίτευση, ά ν τ ιμ έτω π η  
μ έ  τήν  πρόθεση τής κ υβέρ
νησης νά τήν  πληροφορήσει, 
έχ ε ι υποχρέωση άπέναντι στο 
λαό νά σ υλλέξει τά στοιχεία 
πού είνα ι όπαραίτητα γιά τήν 
ύπεράσπιοη τών συμφερόν
των του. Κ ινείτα ι έτσ ι ανά
μεσα στή Σκύλλα νά έκ τ εθ ε ί 
άν δ έν  έπ ιτελέσ ει τό καθή
κον της καί στή Χάρυβδη νά 
έκ τ εθ ε ί έφ' όσον πληροφορη- 
θ ε ί. Π ρέπει γ ι' αύτό κάθε φο
ρά νά σταθμίσει τό κέρδος 
καί τή ζημιά άπό τή ν  τυχόν 
ένημέρωση. Μπορεί μιά φορά 
νά κ ρ ίν ε ι ότι ή ένημέρωση 
ε ίν α ι σκόπιμη γ ια τί θά άπο- 
φ έρει τά άπαραίτητα στοι
χεία  νιά μιά καλύτερη χάρα
ξη πολιτικής καί τήγ άλλη ό
τι ή ένημέρω ση ε ίνα ι π ερ ιτ
τή  γ ια τί ό σκοπός της περιο
ρ ίζετα ι στή δέσμευσή της.

'Ανάλογα προβλήματα θ έ
τε ι ή συμμετοχή τής άντιπο- 
λ ίτευ σ η ς  σέ έπ ιτροπές, συμ
βούλια, άντιπροσω ηείες της 
Βουλής 'ή' άλλης μορφής όρ
γανα κοινής διαβουλευσης μέ 
τήγ κυβέρνηση. Η συμμετο
χή σ τις  έπ ιτροπές εξασφαλί
ζει πληροφόρηση. Π αρέχει 
καί ένα βήμα άπό τό οποίο 
ή  άντιπολίτευση μπορεί νά 
προβάλει τ ις  άπόψεις της καί 
νά άναπτύξει διάλογο μέ συ
νομ ιλητές , μ έ τούς όποιους 
δ έν  έχ ε ι άλλοιώς συχνή έπα- 
φή (π.χ. τούς έκπροσώπους 
τών «παραγωγιχών τά ξεω ν»). 
Ό μως δημ ιουργεί τήγ  έν τύ 
πωση ότι ή άντιπολίτευση ά- 
ποδέχετα ι τό πλαίσιο λ ε ι
τουργία ς τής επιτροπής, β ρ ί
σκεται σέ συνεννόηση μ έ  τήν 
κυβέρνηση καί συμβάλλει σέ 
διαμόρφωση μιάς κοινής πολί
τικης. Ή άρνηση τής άντι- 
πολίτευσης νά συμμετάσχει, 
μπορεί άντίθετα  νά θεωθηθει 
αδικαιολόγητη. Παράδειγμα 
άπ οτελεί ή συμμετοχή τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στή Μικτή Κοινο
βουλευτική 'Επιτροπή 'Ε λ 
λάδας — ΕΟΚ. Ή παρουσία 
τών έκηροσώπων του χρησι
μοποιήθηκε ώς επ ιχείρημα 
κάποιας συμβιβαστικής θέσης 
άπέναντι στήν ΕΟΚ. Η άπο- 
χώρησή τους θεωρήθηκε άπό 
τόν κυβερνητικό Τύπο ώς ά· 
πόδέιξη άνεδαφικής πολιτι
κής. Ή σημερινή παρουσία 
του μέ έναν παρατηρητή έ- 
ξασφαλίζει τήγ άναγκαία 
πληροφόρηση καί προλαβαί
ν ε ι θ ελ η μ έν ες  π α ρερ μηνε ίες  
νιά τή συμμετοχή του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
Η αλλαγή στόν τρόπο δρά

σης τού κράτους καί τή μορ
φή του έχουν καταστήσει έ- 
π ίκεντρο  τής νομοθετικής έ- 
ξουσίας τήν κυβέρνηση καί 
τόγ καθοδηγούμενο άπ' αύ- 
τήγ διοικητικό μηχανισμό. 
Ά λ λ ο τ ε  οί νόμοι ήσαν γ εν ι
κοί καί άφορούσαν τό σύνο
λο τών πολιτών. Σήμερα οί 
νόμοι πού ρυθμίζουν ειδ ικά 
προβλήματα, θέματα μιάς π ε
ριοχής, μιάς ομάδας πολιτών 
'ή' μιάς έπ ιχεϊρησης, άποτε
λούν τόν κανόνα. Ά λ λ ο τ ε  ο'ι 
νόμοι π ερ ιείχ α ν τό σύνολο 
μιάς ρύθμισης, ήσαν ολοκλη
ρωμένα κ είμενα . Σήμερα ό
λο καί περισσότερα νομοθε
τικά κ είμενα  άποτελούν μόνο 
πλαίσια. Εξουσιοδοτή σ ε ι ς  
πρός τή κυβέρνηση γιά τήν 
έκδοση διαταγμάτων μ ετα θέ
τουν τήν πρωτοβουλία στή 
διοίκηση. Τ0 Σύνταγμα τού 
1975 π ροέβλεψ ε μάλιστα τή 
δυνατότητα της έκδοσης κα
νονιστικών διαταγμάτων άλ
λά καί πράξεων νομοθετικού 
περιεχομένου άπό τόγ Πρόε
δρο τής Δημοκρατίας, δηλα
δή ούσιαστικά άπό τή  κυβέρ
νηση. Ή κυβέρνηση καί ή 
διοίκηση άποκτούν έτσι όλο 
καί περισσότερες έξουσίες 
σέ ούνκριση μέ τό κοινοβού
λιο. Οί κυβερνητικο ί βουλευ
τές  εκπληρώνουν μόνο ρόλο

συνηγόρου στή διαδικασία έ- 
πικύρωσης στή Βουλή.

Τά πράγματα ε ίν α ι διαφο
ρετικά στήν Α ντιπ ο λίτευσ η . 
'Η πληροφόρηση γιά τ ις  κ ι

νήσ εις  τής κυβέρνησης τής 
παρέχετα ι στή Βουλή κύρια 
μέ τά νομοσχέδια πού άηο- 
καλύπτουν τά κέντρα  βάρους 
τής κυβερνητικής πολιτικής. 
Ή άντιπολίτευση δέ δ ιαθέ
τει καί δέ θά μπορούσε νά 
δ ια θέτει τ ις  ίδ ιες  πολυπλη
θ είς . καταρτισμένες καί ένή- 
μ ερ ες  ύπηρεσ ίες  όπως ή κυ
βέρνηση. "Απέναντι στό δι
οικητικό μηχανισμό ή άντιπο- 
λ ίτευσ η  άντιπαραθέτεί ένα 
πλένμα συμβούλων καί λίγω ν 
έπαγνελματικώ ν στελεχώ ν. 
Τό πλέγμα αύτό, έη ειδ ή  ό 
ρυθμός κατάθεσης τών νομο
σχεδίων, συζήτησης καί ψή
φισης είνα ι ταχύτατος, ε ίν α ι 
στενά σ υνδεδεμένο  μέ τήν 
κοινοβουλευτική ομάδα. Κατά 
κανόνα δ έν  ύφίσταται ό και
ρός ή άντιπολίτευση νά στέλ 
ν ε ι τά νομοσχέδια σέ ιδ ια ί
τ ερ ες  ύπηρεσ ίες, νά π ερ ιμ έ
ν ε ι τήν έπεζεργασ ία  τους 
καί νά λε ιτο υ ρ γε ί καί αύτή 
ώς ύπερασπιστής μιάς άπο
ψης, πού δlαμopcpώθnκε άπό 
ένα  έξωκοινοβουλευτικό μη
χανισμό. Ό  βουλευτής πού 
θά άντιπαρατεθεί στήν κυβέρ 
νηση ε ίν α ι πολύ πιό άμεσα

ύπεύθυνος άπό τόγ άντίοτοι- 
χο κυβερνητικό βουλευτή γιά 
τήν παρουσίαση τής θέσης 
τής παράταξής του. Ή  συ
νέπ εια  είνα ι ότι ένώ ή κυ
βερνητική  κοινοβουλευτική 
ομάδα έλάχιστο ρόλο παίζει 
σάν όργανο διαμόρφωσης καί 
χάραξης πολιτικής, ή κοινο
βουλευτική ομάδα τής άντι- 
πολίτευσης άποκτά ιδ ια ίτερη  
βαρύτητα ε ίτ ε  αύτό προβλέ- 
πετα ι άπό τ ις  καταστατικές 
δ ιαδικασίες ε ίτ ε  όχι.

Ή τέτοια  έξέλ ιξη  έκεί_ ό
που ό τρόπος λε ιτο υργία ς 
τού άντιπολιτευομένου κομ
ματικού σχηματισμού δ έγ  εί- 
να 1 διαμορφωμένος ή '  όπου 
ύπάρχουν ά ν τ ιτ ιθ έμ ενες  τά
σεις μ έ  επ ίκεντρα  άντίστοι- 
χα στήν κοινοβουλευτική όμά- 
δα καί τήγ κομματική όργάνω 
ση μπορεί νά οδηγήσει σέ άν- 
τίθεσ η  άνάμεσα οτούς κοινο
βουλευτικούς καί τούς έξω- 
κοινοβουλευτικούς. Στό άγ- 
γλικό έργατικά κόμμα είχα ν 
έπισημάνει πολλά άπό τά μ έ
λη του ότι «ό κοινοβουλευτι
κός σοσιαλισμός» ήταν δια
φορετικός άπό τόγ σοσιαλι
σμό όπως τόν π ρεσ βευε τά 
κόμμα. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχ ε ι κα
τορθώσει νά πειθαρχήσει ά- 
ποτελεσματικά τ ις  όποιεσδή- 
ποτε διαφορές λόγω πολιτι-
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κτ'ις προέλευσής, άντιλήφεων
·ή· ηλικίας άναμεοα ο- βου 
λευτές καί έζωκοινοβουλευ- 
τικά στελέχη. .

Ή συζήτηση γιά την άντι- 
θεοη κοινοβουλευτικών και 
εξωκοινοβουλευτικών καλλι
εργείται όμως οκοπιμα απο 
τον κυβερνητικό Τύπο. Για 
τή συντηρητική ηαραταςη ε.ι- 
ναι φανερό ότι πρέπει ν.α ε- 
νισχυοει τό ρολο 
τών οργάνων του αντίπαλου 
πού βρίσκονται κάτω άπό έν- 
τονώττερη πίεση του συστή
ματος, είναι μπλεγμένα στους 
περιορισμούς καί τ ϊς .ά να γ- 
καιότητές του και να εςα- 
οθεντσει τό ρολρ_ εκείνων 
πού γιατί πιο έλευθερα μπο; 
ρούν πιό αποτελεσματικά και 
άνενδοίαστα νό στραφούν ε 
ναντίον της. Προβάλλει, γιά 
τούτο, τα επιχειρήματα, ότι 
οι βουλευτές είναι υπολογοι 
ατούς ψηφοφόρους .καί όχι 
οτό κόμμα, ότι το Σύνταγμα 
αναγνωρίζει τή Βουλή και έ 
τσ ι έμμεσα τους βουλευτές 
καί πάντως όχι. τά. κομματι
κά όργανα σάν υπεύθυνα για 
τή λειτουργία τού πολιτεύ
ματος, ότι όποταδήποτε μ εί
ωση τού ρόλου τής κοινοβου
λευτικής ομάδας άποτελεΐ 
καί μείωση τής Βουλής, οι 
ίδεολόγοι τής Δεξιάς άποσ.ι- 
ωπούν ότι οι βουλευτές ο
φείλουν τήν εκλογή τους 
οτήν παράταξή τους και οτι 
ό βουλευτής τής συντηρητι
κής παράταξης δέν εχει α; 
πέναντι στή κυβέρνηση και 
τό διοικητικό μηχανισμό τις  
έλευθερίες εκ ε ίν ες , που δι- 
εκδικούν γιά τούς αντιπολι
τευόμενους.

Γιά νά άντιμετωπιζει. τ ις  
προσπάθειες τής Δεξιάς ή. δο
μική αντιπολίτευση , πρεπει 
νά στρέψει τήν  προσοχή της 
σέ δύο σημεία. Πρέπει νά 
τηρήσει μέ προσήλωση . τ ις  
καταστατικές διαδικάσ ι ε  ς 
καί νά ένισχύσει τά όργανα 
έκεϊνα, πού σύμφωνα .μέ τό 
καταστατικό, άποτελουν και 
τά αποφασιστικά όργανα της. 
Πρέπει επίσης νά μ-ή περιο- 
ρισθεί σέ μιά μονόπλευρα 
κοινοβουλευτική πολι τ ι κ η 
δραστηριότητα άλλά νά προ
ωθήσει καί νά ένισχύσει τις 
έζωκοινοβουλευ τικές μορφές 
δράσης. _ , .Οί εξωκοινοβουλευτικοί ά-
γώνες είναι γιά τήν κυβέρ
νηση κατ' άρχήν άνεπίτρε- 
πτοι. Ισχυρίζεται ή κυβέρνη
ση ότι έφ* όσον ή πολιτική 
τής χώρας άποφαοίζεται μέ 
διάλογο στή Βουλή όποιαδή- 
ποτε προσπάθεια έηηρεασμού 
τής πολιτικής έξέλιξης μέ έ· 
ξωκοινοβουλευτικές δραστη
ριότητες οδηγεί σέ μείωση 
τού κύρους τής Βουλής. 'Ο
μως συζήτηση σπανίως ύπάρ- 
χει στή Βουλή καί ή λήψη ά- 
ηοφάσεων άκολουθεΐ τήν άρ- 
χή ότι ή πλειοψηφία ύπαγο- 
ρεύει τή βούλησή της στή 
μειοψηφία. Η κυβέρνηση είναι 
άντίθετη μέ τούς εξωκοινο
βουλευτικούς άγώνες γιατί 
θέτουν σέ κίνδυνο τούς καλο- 
δουλεμένους κανόνες . τού 
παιγνιδιού, πού δίνουν σ’ αύ- 
τη τή δυνατότητα νά έξου- 
σιάζει καί υποχρεώνουν τήν 
άντιπολίτευση νά ύποτάσσε- 
ται.

Η κινητοποίηση τών κατοί
κων τού Ηρακλείου γιά τή μα
ταίωση τής έξαγωγής τών άρ· 
χαιοτήτων άποτελεί καλό πα
ράδειγμα, πώς άποφάσεις πού 
πάρθηκαν σέ άντίθεση μέ τό 
κοινό αίσθημα άπό μιά στρα· 
τευμένη στήν έφαρμογή προ
αποφασισμένης πολιτικής κυ
βερνητική πλειοψηφία μπο
ρούν νά άνατραπούν. Η εξω
κοινοβουλευτική δραστηριό
τητα επιτρέπει στή δομική 
άντιπολίτευση όχι μόνο νά ε
πηρεάσει τή λήψη τών άπο- 
φάσεων σέ πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό &π" ό,τι ή δραστηοιό- 
τητά της στή Βουλή, άλλά 
καί νά άνατρέψει τούς περιο
ρισμούς, πού τής επιβάλλον
ται άπό τήν κυβέρνηση. Μπο
ρεί καί νά ηετύχει τή ματαί
ωση 'ή  τροποποίηση μιας 
ρύθμισης αλλά κύρια νά σπά
σει τά φράγμα σιωπής πού έ- 
πιβάλλουν κυβέρνηση καί μα
ζικά μέσα ενημέρωσης γύρω 
άηό τις θέσεις της.
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