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ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   

κ.  ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΒΟΤΣΗ  

ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ Ο.Κ.Ε. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ» 

 

 
 

“H O.K.E. ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΠΕΔΙΟ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΡΑ ΣΙ ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΗ ΒΟΤΛΗ» 

 

1. Ποιο είναι το προςωπικό όραμά ςασ για τθ λειτουργία του κορυφαίου δθμοκρατικοφ 
κεςμοφ, τθσ Βουλισ των Ελλινων; 

Το όραμά μασ, μζςα ςτισ ςυνκικεσ αυτισ τθσ πολφχρονθσ κρίςθσ που περνάμε, δεν 

μπορεί παρά να είναι μζςα ςε αυτι τθ Βουλι, δθλαδι μζςα ςε αυτι τθ βουλευτικι 

περίοδο, μζςα ςτθν τρζχουςα τετραετία, λοιπόν, κεςμικά, κατά το Σφνταγμα, να 

κλείςουν –και να κλείςουν οριςτικά και ανεπιςτρεπτί– οι υποχρεϊςεισ των 

μνθμονιακϊν δεςμεφςεων και τθσ ςκλθρισ επιτιρθςθσ πάνω ςτθ χϊρα μασ από τουσ 

εταίρουσ-δανειςτζσ. Άρα να υλοποιθκεί κετικά θ ςυμφωνία του καλοκαιριοφ, 

ταυτόχρονα με μζτρα και παρεμβάςεισ που κα δίνουν ζνα κετικό κοινωνικό πρόςθμο 

υπζρ όςων, και δυςτυχϊσ είναι πάρα πολλοί, ζχαςαν πάρα πολλά μζςα ςτισ χρονιζσ 

τθσ κρίςθσ και των μνθμονιακϊν πολιτικϊν. Ταυτόχρονα, θ Βουλι μπορεί και πρζπει, 

ιδθ αυτό ςε ζνα βακμό γίνεται, με παρεμβάςεισ ςε πολλά επίπεδα, να 

διαμορφώςει μια καινοφργια πιο ανοικτι ςχζςθ με τθν κοινωνία και με τα μεγάλα 

προβλιματα τθσ εποχισ μασ. Παραδείγματοσ χάριν ςτο προςφυγικό ι  ςτισ 

κοινωνικζσ επιπτϊςεισ πάνω ςτθ νεολαία και ςτουσ εργαηόμενουσ που επθρεάςτθκαν 

από πολιτικζσ που ακολουκικθκαν τα τελευταία χρόνια και που παράγουν νζεσ 

καταςτάςεισ μζςα ςτο κοινωνικό ςϊμα. Βεβαίωσ, παράλλθλα με τθν ανάδειξθ και τθν 

καλλιζργεια του πολιτιςμοφ διαχρονικά, όπωσ και με τθν προβολι τθσ ιςτορίασ, τθσ 

ελλθνικισ και τθσ παγκόςμιασ –για να γνωρίηουν οι πολίτεσ και ιδιαίτερα οι νζοι μασ– 

και με τθν επικοινωνία μζςα και από τθν καλφτερθ δυνατι λειτουργία του καναλιοφ 
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τθσ Βουλισ ςτουσ άξονεσ τθσ αδιαμεςολάβθτθσ ενθμζρωςθσ, τθσ ποιοτικισ 

ψυχαγωγίασ, τθσ επιμόρφωςθσ. Είναι πράγματα που μποροφν να γίνουν από τϊρα, 

δεν εξαρτϊνται οφτε από δανειακζσ ςυμβάςεισ, οφτε από ομθρίεσ ςε τζτοιου είδουσ 

ςυμφωνίεσ που είχαν γίνει ςτο παρελκόν αλλά ζχουν γίνει και ςτο πλαίςιο τθσ 

πολιτικισ τθσ παροφςασ Κυβζρνθςθσ. 

2. Η μείωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των πολιτών ςτουσ κεςμοφσ τθσ χώρασ πιςτεφετε ότι 
μπορεί να ανατραπεί;  Και αν ναι, με ποιο τρόπο;  

Η μείωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των πολιτών ςτουσ αντιπροςωπευτικοφσ κεςμοφσ, διότι 

περί αυτοφ πρόκειται, είναι ζνα ηιτθμα ιδιαίτερα ςθμαντικό και αφορά ςε μεγάλο 

βακμό μια διεκνι κατάςταςθ ςτθν οποία το κφριο χαρακτθριςτικό, τα τελευταία 

χρόνια, είναι ότι οι αντιπροςωπευτικοί κεςμοί εν πολλοίσ βρίςκονται υπό τθν ομθρία 

ι υπό τθν ποδθγζτθςθ, κα μποροφςε να πει κανείσ, των κανόνων τθσ αγοράσ και 

εξωκεςμικϊν κζντρων. Αυτό είναι το κρίςιμο πρόβλθμα για τθ δθμοκρατία, που 

αφορά τόςο το Ευρωκοινοβοφλιο όςο και τα εκνικά κοινοβοφλια ςτθν Ευρϊπθ, όπωσ 

επίςθσ αφορά ςε μεγάλο βακμό τθν αυτοδιοίκθςθ αλλά και τα ςυνδικάτα. Δθλαδι, οι 

όποιεσ μορφζσ πολιτικισ και κοινωνικισ αντιπροςωπευτικισ δθμοκρατίασ ζχουν 

υποβακμιςτεί και απαξιωκεί ςε ζνα βακμό, γιατί θ ουςία τθσ πολιτικισ πλζον ζχει 

υποβακμιςτεί ι εκφζρεται μζςα από τουσ κανόνεσ τθσ αγοράσ. Στο διεκνζσ 

περιβάλλον, κα ικελα να πω ότι αυτό που γίνεται με τθ ςυηιτθςθ για τθν TTIP, τθ 

Διατλαντικι δθλαδι Εμπορικι Συμφωνία, όπου επί δφο-δυόμιςι χρόνια εν κρυπτϊ και 

παραβφςτω διαβουλεφονται , επί τθσ ουςίασ ςτθ βάςθ των ςυμφερόντων των 

πολυεκνικϊν εταιρειϊν, αποτελεί ζνα κορυφαίο παράδειγμα τθσ εποχισ μασ για το 

πϊσ οι εκλεγμζνοι δθμοκρατικοί κεςμοί μικρι μόνο ςυμμετοχι ζχουν ςτισ μεγάλεσ 

αποφάςεισ οι οποίεσ μζνουν να αναλθφκοφν. Το ίδιο ιςχφει και ςτο επίπεδο τθσ 

αρχιτεκτονικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γιατί, παραδείγματοσ χάριν, παίηει πολφ 

μεγάλο ρόλο το Eurogroup που είναι ζνασ άτυποσ κεςμόσ, χωρίσ δθμοκρατικι 

νομιμοποίθςθ, χωρίσ καν τιρθςθ πρακτικϊν, ενϊ πολφ μικρότερο ρόλο διαδραματίηει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο.  Γι’ αυτό και ιταν ςωςτι θ παρότρυνςθ που υπιρξε από 

τθν ελλθνικι πλευρά, και ζγινε δεκτι επιτζλουσ, να υπάρχει ςυμμετοχι του 

Ευρωκοινοβουλίου δίπλα ςτθν παρελκοφςα τρόικα όςον αφορά τθν παρακολοφκθςθ 

του ελλθνικοφ προγράμματοσ.  

3. Θεωρείτε ότι ο κοινωνικόσ διάλογοσ, ςτθ δφςκολθ ςθμερινι ςυγκυρία για τθ χώρα, 
μπορεί να ενιςχφςει τθν κοινωνικι ςυνοχι; 

Ο κοινωνικόσ διάλογοσ μπορεί πράγματι να ενιςχφςει τθν κοινωνικι ςυνοχι. Σε μια 

εποχι όμωσ που υπάρχει μια πλατιά διαδεδομζνθ αίςκθςθ ότι υφίςταται κοινωνικι 

αδικία ςε βάροσ μεγάλων τμθμάτων του πλθκυςμοφ, που ςτοχοποιικθκαν ζντονα και 

ξαφνικά μζςα ςτθν κρίςθ και με μεκοδευμζνεσ τακτικζσ κοινωνικοφ αυτοματιςμοφ, 
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αντιλαμβανόμαςτε ότι αυτόσ ο διάλογοσ κεωρείται εκ προοιμίου μερολθπτικόσ υπζρ 

αυτϊν που ζχουν προςόδουσ,  χριματα,  υψθλζσ κατακζςεισ και μπόρεςαν να 

ανταπεξζλκουν ςε αυτι τθν κρίςθ. Ταυτόχρονα όμωσ ο διάλογοσ που γινόταν τα 

προθγοφμενα χρόνια, και όπωσ μερολθπτικά και ςτοχευμζνα οργανωνόταν και 

προβαλλόταν –όπωσ και ςιμερα ςυνεχίηει άλλωςτε– είναι ςε βάροσ όςων δεν 

μπόρεςαν και δεν ιταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να αντζξουν, γιατί τουσ 

επιβλικθκαν ςκλθρζσ αντικοινωνικζσ πολιτικζσ, και ςιμερα ζχουν περιπζςει ςε μια 

κατάςταςθ ςτθν οποία, παραδείγματοσ χάριν, δεν μποροφν ςε μθνιαία βάςθ να 

ανταποκρικοφν ςε υποχρεϊςεισ που είχαν αναλάβει προ τθσ κρίςεωσ αλλά και ςε 

βαςικζσ για μια αξιοπρεπι ηωι ανάγκεσ, και αναγκάηονται να κόψουν τισ ςπουδζσ 

από τα παιδιά τουσ αν ςπουδάηουνε ςε άλλθ πόλθ. Άρα αυτόσ ο διάλογοσ, κακϊσ 

ποτζ δεν ιταν ουδζτεροσ, είτε ζτςι είτε αλλιϊσ, μζςα ςε ςυνκικεσ κρίςθσ ζχει τισ 

δικζσ του ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςε αυτι τθν εποχι, χωρίσ όμωσ να μπορεί να πει 

κανείσ, και εγϊ δεν το λζω, ότι είναι αχρείαςτοσ ι άχρθςτοσ.   

 

4. Πωσ θ Ο.Κ.Ε., ωσ ο ςυνταγματικά κεςμοκετθμζνοσ χώροσ κοινωνικοφ διαλόγου, 
μπορεί να διαδραματίςει ζναν αποφαςιςτικότερο ρόλο ςτισ τελικζσ πολιτικζσ 
αποφάςεισ;  
 

Η Ο.Κ.Ε. αποτελεί ζνα πεδίο, ζνα χώρο καλφτερα, όπου οι ςυηθτιςεισ ςε 

επιςτθμονικό αλλά και ςε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο μποροφν να διαμορφώςουν 

ζνα πλαίςιο προσ μελζτθ, το οποίο μπορεί να επιδρά πάνω ςτισ αποφάςεισ τθσ 

Βουλισ. Ακριβϊσ γιατί προςζρχονται πιο εφκολα οι κοινωνικζσ εκπροςωπιςεισ ςτο 

φόρουμ, ςτο χϊρο τθσ Ο.Κ.Ε., παρά παραδείγματοσ χάριν ςτθ διαβοφλευςθ τθσ 

Βουλισ ι ςτισ πολιτικζσ εκπροςωπιςεισ ι ακόμθ ςτα ςυνζδρια και τισ θμερίδεσ που 

κάκε κοινωνικι ομάδα και τάξθ από μόνθ τθσ κάνει. Αυτζσ λοιπόν οι μορφζσ κεςμικοφ 

και κοινωνικοφ διαλόγου μποροφν να εμπλουτιςτοφν αλλά και να λάβουν μια μόνιμθ 

μορφι από τα ςυμπεράςματα που βγαίνουν από τισ ςυηθτιςεισ ςτθν Ο.Κ.Ε. Επίςθσ 

δεν είναι ουδζτερα ςυμπεράςματα, ζχουν μζςα τουσ τθ διαμόρφωςθ μιασ άποψθσ, 

αυτό είναι ςε γνϊςθ μασ, είναι ςε γνϊςθ όλων, είτε ζτςι είτε αλλιϊσ αυτό ςυμβαίνει 
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και με άλλουσ κεςμοφσ, ακόμα και με το Γραφείο Προχπολογιςμοφ του Κράτουσ ςτθ 

Βουλι ι τισ εκκζςεισ του Διοικθτι τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ, τίποτα δεν είναι 

ουδζτερο ςτθν εποχι μασ οφτε κα μποροφςε να είναι, πάντωσ είναι ζνα ζδαφοσ ςτο 

οποίο μποροφν να υπάρξουν ςυνκζςεισ, κα ζλεγα γόνιμεσ ςυνκζςεισ απόψεων, πζραν 

τθσ καταγραφισ των διαφορετικϊν προςεγγίςεων. 

 

5. Ο νζοσ Πρόεδροσ και το νζο Προεδρείο τθσ Ο.Κ.Ε. κζλουν να αναβακμίςουν και να 
κάνουν αποτελεςματικότερθ τθ ςυμβολι τθσ Επιτροπισ ςτο κοινοβουλευτικό ζργο. 
Αντιμετωπίηετε κετικά αυτι τθν πρόκεςθ και με ποιο τρόπο πιςτεφετε ότι αυτι θ 
προςπάκεια μπορεί να ευοδωκεί;   

Η πρόκεςι μασ είναι προφανώσ να αξιοποιθκοφν όλεσ οι ςυμβολζσ που μποροφν 

να υπάρξουν ςε αυτι τθ δφςκολθ εποχι ςε δφο βαςικοφσ, κα ζλεγα, τομείσ. Αφενόσ 

ςτθν εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ με τισ δυνατόν λιγότερο δυςμενείσ κοινωνικζσ 

επιπτϊςεισ, ενόσ προγράμματοσ ςυμφωνθμζνου με τουσ δανειςτζσ εν όψει τθσ 

επίλυςθσ ι τθσ διευκόλυνςθσ του μείηονοσ κζματοσ του χρζουσ. Αφετζρου το δεφτερο 

επίπεδο, που είναι και το πιο ενδιαφζρον, είναι το επίπεδο τθσ ανάπτυξθσ και των 

μεγάλων μεταρρυκμίςεων ςτθ διοίκθςθ, ςτθ φορολογία, ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

διαφκοράσ. Αυτά είναι πάρα πολφ ςθμαντικά κζματα, τα οποία μπορεί να 

ανακουφίςουν και να επιςπεφςουν τθν προςαρμογι ςτθ βάςθ τθσ ςυμφωνίασ με τουσ 

δανειςτζσ, αλλά κυρίωσ μπορεί να ανοίξουν πόρτεσ και παράκυρα ςε μια νζα πορεία 

αναςφνταξθσ και παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ τθσ χϊρασ μασ. Όπωσ και οι ειδικζσ 

πολιτικζσ για τον πρωτογενι τομζα, παραδείγματοσ χάριν, με αφορμι τϊρα τθ 

ςυηιτθςθ για τα αγροτικά. Είναι μια πάρα πολφ κρίςιμθ περίοδοσ, με δεδομζνθ τθ 

μεγάλθ ςθμαςία του πρωτογενι τομζα για τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ 

χϊρασ. Αυτά είναι ηθτιματα ςτα οποία είτε εν ςυνόλω είτε ςε επιμζρουσ κζματα, αν 

υπάρχει διάκεςθ και λειτουργία τθσ Ο.Κ.Ε. ςε μια κατεφκυνςθ εποικοδομθτικι, 

ζχουμε κάκε πρόκεςθ μζςω των αρμοδίων Διαρκών Επιτροπών τθσ Βουλισ να 

ςυηθτιςουμε και να υιοκετιςουμε τισ νομοκετικζσ πλζον προτάςεισ που γίνονται 

προσ τθ Βουλι. 

 

Επιμζλεια ςυνζντευξθσ: Δρ. Μάρκα Θεοδϊρου 


