
Κώστα Σημίτη : *Η λειτουργία τής αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με τη θεωρία του κοινοβουλευτισμού ή αντιπολί
τευση έχει στη βουλή τη θέση υπευθύνου έλεγκτοΰ. Οι προϋ
ποθέσεις λειτουργίας του κοινοβουλευτικού συστήματος σύμφω
να μέ τό θεωρητικό σχήμα έχουν έκλείφει. Μέ τήν όργάνωση 
καί έπιτυχία των κομμάτων των έργαΓομένων τά κοινοβούλια 
έχουν χάσει τήν ταξική ένότητά τους. Ό  διάλογος στή βουλή 
δέν μπορεί νά αποδώσει κοινά αποδεκτές λύσεις. 'Η αντιπο
λίτευση δέν εκπληρώνει επόμενα καθόλου ή μόνου περιωρισμένα 
τόν κύριο ρόλο της, τόν έπηρεασμό τής κυβερνητικής πολιτι
κής. Τό βήμα τής βουλής παρέχει σήμερα στήν αντιπολίτευση 
τή δυνατότητα νά αναπτύσσει μέ τρόπο πού υά γίνεται α
κουστός σέ δλη τή χώρα τόν αντίλογό της. 'Η δουλειά στή 
βουλή δέν αρκεί όμως ιδιαίτερα όταν επιδιώκονται αλλαγές 
στή δομή τής κοινωνίας (δομική αντιπολίτευση). ’’Αν θέλει η 
αντιπολίτευση ν ’αποκτήσει καθοριστικό ρόλο πρέπει νά συμ- 
μετάσχει στήν πολιτική διαμάχη έξω άπό τή Βουλή καί νά μετα
φέρει τόν πολιτικό αγώνα σέ όλους τούς σημαντικούς γιά τή 
διαμόρφωση τής κοινωνίας τομείς (τοπική αυτοδιοίκηση,συυδι- 
κατα κ.λ.π.).



σύμφωνα μέ τή θεωρία του κοινοβουλευτισμού ή αντιπολί
τευση έχει στή βουλή τή θέση ύπευθύνου έλεγκτού καί συμβού
λου τής κυβέρνησης, '¿.κπληροι μέ έπιτυχία τό ρόλο της έφ* 
δσον συμβάλει δημιουργικά στή πραγματοποίηση του κυβερνητικού 
έργου. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας του κοινοβουλευτικού 
συστήματος σύμφωνα μέ τό θεωρη*ικό σχήμα έχουν έκλείψει. Ιν.έ 
τήν όργάνωση καί έπιτυχία των κομμάτων των έργαΓομένων τά 
κοινοβούλια έχουν χάσει τήν ταξική ενότητά τους. "Βχει έκλεί
ψει έτσι ή προϋπόθεση ό διάλογος στή βουλή νά αποδώσει κοινά 
αποδεκτές λύσεις.
*Λρχή λειτουργίας τής βουλής σήμερα είναι ή αντιπαλότητα,οί 
σταθεροί κομματικοί σχηματισμοί, ή διαφοροποίηση των απόψεων.
¿Η βουλή έχει υποβαθμιστεί σέ όργανο γιά τυπική έπικύρωση 
κυβερνητικών αποφάσεων. αντιπολίτευση δέν μπορεί νά έκπλη- 
ρωσει εϊτε καθόλου είτε περιωρισμένα τδν κύριο ρόλος της, τδν 
έπηρεαομδ τής κυβερνητικής πολιτικής.

'Αποτέλεσμα τής έξέλιζης αύτής ως πρδς τήν αντιπολίτευ
ση, ίδιαίτερα όταν έπιδιώκει αλλαγές στή δομή τής κοινωνίας 
(δομική Αντιπολίτευση), είναΙ ή διαφοροποίηση τού τρδτου πο- 
λιτικήσ δράσης, ϊό βήμα τής βουλής παρέχει στήν αντιπολίτευ
ση τή δυνατότητα νά Αναπτύσσει μέ τρόπο πού νά γίνεται ακουστός 
σέ ολη τή χώρα τδν αντίλογο της καί νά πληροφορεί τό κοινό 
γιά τό ποιά είναι τά προβλήματα τού τόπου καί ποιά ή λύοηπτους. 
*Η δουλειά στή βουλή δέν αρκεΐ όμως. "Οχι μόνο γιατί μονοσή
μαντη παρουσία στή βουλή συντείνει στήν ένίσχυση τού συστήμα
τος πού μάχεται. *Αλλά γιατί ή πολιτική έζέλιξη έπηρεάΓετσι 
αποφασιστικά Από παράγοντες πού υπάρχουν καί δρούν έξω άτδ 
τή Βουλή. "Αν θέλει λοιπόν ή Αντιπολίτευση ν'άποκτήσει καθο
ριστικό ρόλο πρέπει νά συμμετάσχει στήν πολιτική διαμάχη έξω 
Από τή Βουλή καί νά μεταφέρει τδν πολιτικό Αγώνα σέ όλους 
τούς σημαντικούς γιά τή διαμόρφωση τής κοινωνίας τομείς (το
πική αύτοδιοίκηση, συνδικάτα κ.λ.π.)



Βύμφωνα μέ τή θεωρία τον χοινοβουλευ ισμοί; ή άντιπολί- 
τευση Εχει στή βουλή τή θέση υπευθύνου έλεγκτοΰ καί συμβού
λου τής κυβέρνησης, ’¿.κπληροί μέ έ ιτυχία τδ ρόλο πης έφ* 
όσον συμβάλει δημιουργικά στή πραγματοποίηση πού κυβερνητικού 
Εργου. Οι "ρούποθέσεις λειτουργίας του κοινοβουλευτικοί; 
συστήματος σύμφωνα μέ τδ θεωρητικό σχήμα έχουν Εκλείφει. αέ 
τήν δργόνωοη καί Επιτυχία των κομμάτων των ΕργαΓομένων τά 
κοινοβούλια έχουν χάσει τήν ταξική ενότητά τους, "¿χει Εκλεί- 
φει έτσι ή προϋπόθεση ό διάλογος στή βουλή νά άτσδώσει κοινά 
αποδεκτές λύσεις.
*Λρχή λειτουργίας τής βουλής σήμερα είναι ή αντιπαλότητα,οι 
σταθεροί κομματικοί σχηματισμοί, ή διαφοροποίηση των άπάψεων.
’Η βουλή έχει υποβαθμιστεί σέ όργανο γιά τυπική έπικύρωση 
κυβερνητικών αποφάσεων. Ή  άντιπολίτευση δέν μπορεί νά Εκπλη
ρώσει είτε καθόλου είτε περιορισμένα τδν κύριο ρόλος της, τδν 
έπηρεασμδ τής κυβερνητικής πολιτικής.

’Αποτέλεσμα τής Εξέλιξης αύτής ως πράε τήν άντιπολίτεν- 
ση, ίδιαίτερα όταν Επιδιώκει αλλαγές στή δομή τής κοινωνίας 
(δομική αντιπολίτευση), rival ή διαφοροποίηση του τρόπου πο
λιτικής δράσης, ϊδ βήμα τής βουλής παρέχει στήν αντιπολίτευ
ση τη δυνατότητα νά αναπτύσσει μέ τρόπο πού νά γίνεται ακουστός 
σέ ολη τή χώρα τδν αντίλογο της καί νά πληροφορεί τδ κοινό 
γιά τό ποιά είναι τά προβλήματα του τόπου καί ποια ή λύστατους. 
*Η δουλειά στή βουλή δέν αρκεί όμως. "Οχι μόνο γιατί μονοσή
μαντη παρουσία στή βουλή συντείνει στήν ένίσχυση του συστήμα
τος πού μάχεται. ’Αλλά γιατί ή πολιτική Εξέλιξη ΕπηρεάΓεται 
αποφασιστικά δπδ παράγοντες πού ύπάρχουν καί δρουν έξω άπό 
τή Βουλή. "Αν θέλει λοιπόν ή άντιπολίτευοη ν’άτοκτήοει καθο
ριστικό ρόλο πρέπει νά συμμετάσχει στήν πολιτική διαμάχη έξω 
άπό τή Βουλή καί νά μεταφέρει τδν πολιτικό Λγώνα σέ όλους 
τούς σημαντικούς γιά τή διαμόρφωση τής κοινωνίας τομείς (το
πική αύτοδιοίκηοη, συνδικάτα κ.λ.π.)



Σύμφωνα μέ τή θεωρία του κοινοβουλευ ισμού ή άντιπολί- 
τευση έχει στή βουλή τή θέση υπευθύνου έλεγκτού καί συμβού
λου τής κυβέρνησης· '¿.«πληροί μέ έπιτυχία τδ ρδλθ! της έφ' 
όσον συμβάλει, δημιουργικά στή πραγματοποίηση τού κυβερνητικού 
έργου. Οι τ*ρουτοΘέσεις λειτουργίας τού κοινοβουλευτικού 
συστήματος σύμφωνα μέ τδ θεωρητικό σχήμα έχουν έκλείφει. Μέ 
τήν δργάνωση καί έπιτυχία των κομμάτων των έργαΓομένων τά 
κοινοβούλια έχουν χάσει τήν ταξική ενότητά τους, "Εχει έκλεί- 
Φγλ έτσι ή προϋπόθεση ό διάλογος στή βουλή νά άποδώσει κοινά 
άποδεκτές λύσεις.
*/\ρχή λειτουργίας τής βουλής σήμερα είναι ή άντιποΧότητα,οί 
σταθεροί κομματικοί σχηματισμοί, ή διαφοροποίηση των άπόφεων.
II βουλή έχει υποβαθμιστεί σέ όργανο γιά τυπική έπικύρωση 

κυβερνητικών άποφάσεων. Η άντιπολίτευση δέν -μπορεί νά έκπλη
ρώσει είτε καθόλου είτε περιωρισμέυα τόν κύριο ρόλος της, τόν 
έτηρεασμδ τής κυβερνητικής πολιτικής.

'Αποτέλεσμα τής έξέλιζης αύτής ώς πρός τήν άντιπολίτευω 
ση, ίδιαίτερα όταν έπιδιάκει άλλαγές στή δομή τής κοινωνίας 
(δομική άντιπολίτευση), είναο ή διαφοροποίηση τού τρόπου πο
λιτικής δράσης, Τδ βήμα τής βουλής παρέχει στήν άντιπαλίτευ- 
ση τή δυνατότητα νά αναπτύσσει μέ τρόπο τον νά γίνεται άκουστδς 
σέ ολη τή χώρα τόν αντίλογο της καί νά πληροφορεί τδ κοινό 
γιά τό ποιά είναι τά προβλήματα τού τόπου καί ποιά ή λύση .τους. 
*Η δουλειά στή βουλή 5έν άρκεΐ όμως. Όχι μόνο γιατί μονοσή
μαντη παρουσία στή βουλή συντείνει στήν ένίαχυοη τού συστήμα
τος πού μάχεται. *Αλλά γιατί ή πολιτική έζέλιζη έπηρεάΓεται 
άποφασίοτικά άτό παράγοντες πού ύπάρχουυ καί δρούν έζω άπό 
τή Βουλή. "Αν θέλει λοιπόν ή αντιπολίτευση ν'άτοκτήσει καθο
ριστικό ρόλο τρέπει υά συμμετάσχει στήν πολιτική διαμάχη έζω 
άπό τή Βουλή καί νά μεταφέρει τόν πολιτικό άγώνσ σέ όλους 
τούς σημαντικούς γιο τή διαμόρφωση τής κοινωνίας τομείς (το
πική αύτοδιοίκηση, συνδικάτα κ.λ.π.)


