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9 Οκτωβρίου 2015 

Ο ΘΕΜΟ ΣΗ ΟΚΕ Ε ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ:  

Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΚΡΙΗ  

ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΔΡΑΙΩΗ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Του Γιώργου Βερνίκου 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,  

Είναι κοινι θ προςπάκεια όλων μασ, που εκπροςωποφμε τουσ παραγωγικοφσ φορείσ και τθν 

κοινωνία και ςυμμετζχουμε ςτθν ΟΚΕ, να ςτθρίηουμε το όραμα για οικονομικθ ευθμερια,κοινωνικι 

ςυνεννόθςθ, ειρινθ και αλλθλεγγφθ. 

Ήδθ, από τθν δεκαετία του ’80, θ Ευρϊπθ, αντιμζτωπθ με τθν επερχόμενθ παγκοςμιοποίθςθ και 

τισ ραγδαίεσ αλλαγζσ ςτθν τεχνολογία και το παραγωγικό μοντζλο, επζλεξε να προχωριςει ςτθριηόμενθ 

ςτθν εμβάκυνςθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν, με τθν όλο και μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των παραγωγικων 

δυναμεων και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ των αποφάςεων.  

Θζτοντασ τθν «αειφορία» ςτο επίκεντρο, το ςυγκεντρωτικό μοντζλο διοίκθςθσ και οι 

ςυγκρουςιακζσ λογικζσ ζπρεπε να υποχωριςουν. Σθ κζςθ τουσ πιρε θ ςυμμετοχικότθτα.  Και αυτό είχε 

ςα φυςικό επακόλουκο το μεταςχθματιςμό του κοινωνικοφ διαλόγου ςε βαςικό ςυςτατικό του 

ευρωπαϊκοφ κοινωνικοφ μοντζλου και ταυτόχρονα αναπόςπαςτου ςτοιχείου τθσ ςτρατθγικισ για μία όλο 

και περιςςότερο δθμοκρατικι, ανκεκτικι, ολοκλθρωμζνθ και ανταγωνιςτικι Ευρϊπθ ςτο παγκόςμιο 

περιβαλλον. 

Και μετά ιρκε θ κρίςθ ςτθν Ευρϊπθ.  Και πάλι ο κοινωνικόσ διάλογοσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, 

ανζδειξε λφςεισ για να διαχειριςτοφν οι ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ τθν φφεςθ και να διατθριςουν τισ 

κζςεισ εργαςίασ τουσ.  Η κρίςθ όμωσ κράτθςε περιςςότερο απ’ ότι αναμενόταν, επεκτάκθκε και ζγινε 

βακφτερθ.  Και αυτό αφξθςε τισ κοινωνικζσ εντάςεισ ςτθν Ευρϊπθ.  Οι περιςςότερεσ μεταρρυκμίςεισ 

ςχεδιάςτθκαν και εφαρμόςτθκαν χωρίσ ουςιαςτικό διάλογο, χωρίσ ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ και των 

παραγωγικϊν τάξεων.  Σε μια Ευρϊπθ που θ ανεργία αυξάνεται ςυνεχϊσ, που θ ανάπτυξθ ακολουκεί 

αναιμικοφσ ρυκμοφσ και που μεγάλοσ αρικμόσ μεταναςτϊν και απεγνωςμζνων προςφφγων αναηθτοφν 

«μζλλον», ο κοινωνικόσ διάλογοσ κα μποροφςε να κεωρθκεί ακόμα και πολυτζλεια. Οι αποφάςεισ 

επείγουν και θ λιτότθτα πλιττει ςε όλα τα επίπεδα το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντζλο, κζτοντασ ςε 

αμφιςβιτθςθ ακόμα και το ρόλο τθσ ςυμμετοχικότθτασ για τθν ανάπτυξθ. 

Η ευρωπαϊκι κοινωνία των πολιτϊν βρίςκεται ςιμερα, αν όχι ςε κρίςθ, τουλάχιςτον ςε ςθμείο 

καμπισ: ο επαναπροςδιοριςμόσ του ρόλου και του τρόπου δράςθσ και δικτφωςθσ των φορζων τθσ 
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κοινωνίασ των πολιτϊν είναι αναγκαίοσ για να είναι οι πολίτεσ βαςικοί πρωταγωνιςτζσ ςτουσ 

δφςκολουσ καιροφσ, ν’ αντιμετωπιςκοφν οι νζεσ προκλιςεισ ςτο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό 

γίγνεςκαι και για να οικοδομιςουμε πολιτικζσ  με βαςθ τθν αναπτυξθ και τθν αμοιβαία αλλθλεγγφθ. 

Ερχόμενοσ ςτο ςθμείο αυτό ςτθ χϊρα μασ, τθν Ελλάδα, εφκολα διαπιςτϊνει κανείσ ότι το ςκθνικό 

δεν είναι πολφ διαφορετικό, με εξαίρεςθ τθ ςχετικά κακυςτερθμζνθ ανάπτυξθ του κοινωνικοφ διαλόγου, 

ςυγκριτικά με άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.  Η ζλλειψθ οικονομικισ αυτοδυναμίασ του ςυνδικαλιςτικοφ 

κινιματοσ και θ εξάρτθςι του από κρατικοφσ πόρουσ, κακϊσ και θ πολυδιάςπαςι του ςτθ βάςθ 

κομματικϊν κριτθρίων, ευνόθςε για μεγάλο διάςτθμα τισ κρατικζσ-κομματικζσ παρεμβάςεισ ςτο 

εςωτερικό του. 

Στθ δεκαετία του ’90 γίνονται ςθμαντικζσ προςπάκειεσ για το τζλοσ αυτοφ του ιδιότυπου κρατικοφ 

παρεμβατιςμοφ τθσ μεταπολιτευτικισ Ελλάδασ με τθν ψθφιςθ και ςχετικων νομοςχεδιων.  Είναι πλζον 

φανερό ότι θ ενεργόσ ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων ςε όλα τα ςτάδια ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, 

διαβοφλευςθσ, διαπραγμάτευςθσ και ςυμφωνίασ προχποκζτει, αφενόσ ζνα κατάλλθλο κεςμικό πλαίςιο 

που κα ςτθρίηει τθ ςυμμετοχι τουσ και αφετζρου τθν αναγνϊριςθ του αυτόνομου και αυτοδφναμου 

ρόλου τουσ, ςτθ μεταξφ τουσ ςχζςθ με τθν πολιτεια.  

Από τότε μζχρι και ςιμερα, παρά τισ όποιεσ κατά περιόδουσ διαφοροποιιςεισ, όλοι νομίηω 

ςυμφωνοφμε ότι ζγιναν ςθμαντικά βιματα για τθν εδραίωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των κοινωνικϊν 

εταίρων. Και μπορεί οι διάφορεσ προςπάκειεσ δθμιουργίασ επιμζρουσ κεςμϊν και διαδικαςιϊν διαλόγου 

από τθν πλευρά τθσ πολιτείασ να μθν απζφεραν τα επικυμθτά αποτελζςματα, οφτε να αποςόβθςαν τισ 

δυςάρεςτεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ, για τισ οποίεσ όλοι μασ ζχουμε μερίδιο ευκφνθσ, το 

τοπίο όμωσ του κοινωνικοφ διαλόγου ζχει μετεξελιχκεί, ενιςχφοντασ το ρόλο και τθν ευκφνθ των 

κοινωνικϊν εταίρων απζναντι ςτθν κοινωνία και το ςχεδιαςμό των πολιτικϊν αποφάςεων. 

Και βζβαια αυτό δεν ζγινε επειδι απλά κάποια ςτιγμι θ κυβζρνθςθ αποφάςιςε να παραχωριςει 

ζνα κομμάτι εξουςίασ.  Ζγινε γιατί ιταν απαραίτθτο βιμα για τθν ολοκλιρωςθ του οικοδομιματοσ του 

κεςμικοφ και πολιτικοφ πολιτιςμοφ.  Ζγινε γιατί ιταν κοινωνικι απαίτθςθ και αναγκαιότθτα και γιατί 

εμείσ, οι κοινωνικοί εταίροι, είμαςτε θ πραγματικι παραγωγικθ οικονομία και ξζρουμε τι είναι αναγκαίο, 

τι επικυμθτό και τι εφικτό.  Και ο κοινωνικόσ διάλογοσ είναι μία διαδικαςία που δίνει ςθμαντικι 

προςτικζμενθ αξία ςτισ κζςεισ και ςτα ηθτοφμενα όλων εμάσ που ςυμμετζχουμε ςε αυτόν.  Γιατί μζςα από 

τον κοινωνικό διάλογο οι μεμονωμζνεσ κζςεισ ςυνκζτονται και μεταςχθματίηονται ςε «Κοινζσ Θζςεισ» και 

τα μεμονωμζνα αιτιματα ςε «Κοινά Αιτιματα»: οι κοινωνικοί εταίροι ςυναντιόμαςτε, ςυηθτάμε, 

υποχωροφμε, διαμορφϊνουμε κοινζσ κζςεισ, αναδεικνφουμε τα κοινά μασ αιτιματα, ςυνεργαηόμαςτε και 

υλοποιοφμε κοινζσ δράςεισ.  

Βζβαια βαςικι προχπόκεςθ για όλα τα προθγοφμενα είναι το να ςυμφωνιςουμε, ότι κατ’ αρχιν ο 

κοινωνικόσ διάλογοσ δεν ςτοχεφει ςε ςτενά ςυντεχνιακά κζρδθ, αλλά ςε μακροπρόκεςμα οφζλθ για 
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τθν οικονομία, τισ επιχειριςεισ, τουσ εργαηόμενουσ, το ςφνολο τθσ κοινωνίασ. Ο κοινωνικόσ διάλογοσ 

πρζπει να εξυπθρετεί ταυτόχρονα όλα τα επι μερουσ ςυμφζροντα. Θεωρϊ ότι κανείσ μασ δεν διαφωνεί, 

ότι θ αποτροπι των ςυγκροφςεων και θ επίτευξθ τθσ ςφνκεςθσ και τθσ ςυναίνεςθσ βελτιϊνει το 

επιχειρθματικό και επενδυτικό περιβάλλον, επθρεάηει κετικά τθν παραγωγικότθτα, τθν ποιότθτα των 

εργαςιακϊν ςχζςεων και τελικά τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ. 

Δεν μποροφμε να χτίςουμε μία νζα Ελλάδα χωρίσ τθ ςυνεργαςία και τθ ςυνεννόθςθ των 

παραγωγικϊν τάξεων. Δεν μποροφμε να μθν αφουγκραςτοφμε και τισ κζςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν: 

των εκπροςϊπων των καταναλωτϊν, των Οργανϊςεων προςταςίασ περιβάλλοντοσ, τθσ Εκνικισ 

Συνομοςπονδίασ ατόμων με αναπθρία, των Οργανϊςεων για κζματα ιςότθτασ των δφο φφλων, των 

πολυτζκνων, τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων, τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Περιφερειϊν, τθσ Κεντρικισ 

Ζνωςθσ Διμων.  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,  

Η άποψθ ότι μονίμωσ κάποιοσ άλλοσ φταίει εκτόσ απο εμάσ, θ ςυνεχισ ανάδειξθ ςε υπερκετικό 

βακμό των αντιτικζμενων ςυμφερόντων και θ κοινωνικι πόλωςθ που αυτι ςυνεπάγεται, μποροφν 

βραχυπρόκεςμα να δθμιουργοφν οφζλθ και να εξυπθρετοφν «κάποιουσ», αλλά καταδικάηουν τθ χϊρα ςε 

μακροχρόνια και αναπαραγόμενθ κρίςθ.  Αυτό ακριβϊσ καλοφνται ν’ αντιμετωπίςουν οι κοινωνικοί 

εταίροι και θ κοινωνία των πολιτϊν, διεκδικϊντασ ενεργι και κεςμικι ςυμμετοχι ς’ αυτό που ονομάηουμε 

κοινωνικό διάλογο. 

Η ςυνεργαςία, θ ςυνεννόθςθ, θ κοινι πορεία, θ ενίςχυςθ τθσ δφναμθσ παρζμβαςθσ, όλων μαηί και 

κακενόσ χωριςτά για ζνα κράτοσ δικαίου, για μια οικονομία ανταγωνιςτικι και βιϊςιμθ, για μία κοινωνία 

χωρίσ ανεργία, αποκλειςμοφσ και διακρίςεισ, για μία οικονομία που να ςυνκζτει αρμονικά τθν τεχνολογία 

με τον άνκρωπο, πρζπει να είναι οι αδιαμφιςβιτθτοι κοινοί μασ ςτόχοι.  Προχωρϊντασ δε ακόμα 

περιςςότερο, κζλω να επιςθμάνω ότι ο κοινωνικόσ διάλογοσ δεν πρζπει να περιορίηεται μόνο ςε μια 

οικονομικι εκδοχι τθσ πραγματικότθτασ, αλλά να υιοκετεί μια δθμοκρατικι και ανκρωποκεντρικι 

προςζγγιςθ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν ποιοτικι διακυβζρνθςθ, τθ διαφάνεια, τθ νομιμότθτα, τθ λογοδοςία, 

τθ δθμόςια θκικι, τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ.  Και είναι μάλιςτα μ’ αυτιν τθν ζννοια που ενυπάρχει 

ςτθν κουλτοφρα μασ ωσ λαοφ από τθν αρχαιότθτα, ενυπάρχει ςτθν αρχαία ελλθνικι πολιτικι φιλοςοφία, 

ςτα κείμενα του Αριςτοτζλθ και του Πλάτωνα, ενυπάρχει και ςτθν πολιτικι δράςθ με κεςμοφσ, όπωσ θ 

εκκλθςία του διμου και θ λειτουργία τθσ Αγοράσ ςτθν Ακινα του Περικλι.  

τθ ςθμερινι κοινωνία θ ΟΚΕ αποτελεί, από το 2001, το ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο βιμα 

οργανωμζνου και διαρκρωμζνου διαλόγου μεταξφ των κοινωνικϊν εταίρων, πολυςυμμετοχικοφ και 

πολυφωνικοφ.  Δεν πρζπει να μασ εκτρζψει του ςτόχου, αντίκετα να μασ κινθτοποιεί και να μασ 

ςυνειδθτοποιεί το γεγονόσ πωσ θ κοινωνία των πολιτϊν και θ κοινωνικι αντιπροςϊπευςθ τθσ 
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μεταβιομθχανικισ κοινωνίασ βρίςκονται ακόμα ςε πορεία διαμόρφωςθσ για το πολιτικό επίπεδο που 

ςχετίηεται με το κράτοσ.  Οφτε να μασ αποκαρρφνει το ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αντιμετωπίςαμε μία 

κατ’ επίφαςθ διαδικαςία διαλόγου και αμφιςβιτθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κοινωνίασ ςτισ 

πολιτικζσ αποφάςεισ.  Σθμαντικό ρόλο ς’ αυτό ζπαιξε και ο χωρίσ φειδϊ χαρακτθριςμόσ ωσ 

«κατεπειγόντων» των περιςςότερων και ςθμαντικότερων νομοκετθμάτων των τελευταίων ετϊν.  Η 

αντιμετϊπιςθ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ, θ παραγωγικι αναδιάρκρωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 

και οι ςοβαρζσ μεταρρυκμίςεισ που είναι αναγκαίεσ, βαςίςτθκαν αποκλειςτικά ςε μονομερείσ αποφάςεισ, 

περικωριοποιϊντασ τθ δθμόςια διαβοφλευςθ, με αποτζλεςμα είτε να αποτφχουν, είτε να μθν 

εφαρμοςκοφν κακόλου, είτε να δθμιουργιςουν ακόμθ μεγαλφτερεσ κοινωνικζσ πιζςεισ.  Σιμερα, 

περιςςότερο από ποτζ, θ κοινωνικι ςυνοχι και ςυναίνεςθ είναι αναγκαία ςυνκικθ για να οδθγθκεί θ 

χϊρα ςε κετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ.  

Ζχουμε μπροςτά μασ ςθμαντικό ζργο να ολοκλθρϊςουμε και να προωκιςουμε, όχι για να 

διατθριςουμε τα κεκτθμζνα, αλλά για να προχωριςουμε μπροςτά.  Είναι επιτακτικι ανάγκθ να 

ςυνεχίςει θ ΟΚΕ το γνωμοδοτικό τθσ ζργο και τισ πρωτοποριακζσ τθσ παρεμβάςεισ για τθν ανάδειξθ 

κεμάτων όπωσ θ περιβαλλοντικι αειφορία, θ ενεργόσ γιρανςθ, οι διακρίςεισ και θ ιςότθτα, θ 

ανκρωπιςτικι κρίςθ. Είναι επιτακτικι ανάγκθ να διατθριςουμε τθν διαςφνδεςθ μασ με τα ευρωπαϊκά και 

διεκνι δίκτυα των κοινωνικϊν εταίρων, δίνοντασ βάκοσ και προςτικζμενθ αξία ςτισ κζςεισ μασ. Είναι 

επίςθσ επιτακτικι ανάγκθ να δθμιουργιςουμε Παρατθρθτιρια των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και 

μεταρρυκμιςτικϊν πολιτικϊν, όπωσ το Παρατθρθτιριο Πολιτικϊν για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ που 

λειτουργοφςε ςτθν ΟΚΕ με τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων των κοινωνικϊν εταίρων. Είναι, τζλοσ, επιτακτικι 

ανάγκθ να ςυμμετάςχουμε ςε κοινζσ προςπάκειεσ που αφοροφν τθν Ευρϊπθ ςτο ςφνολο τθσ όπωσ: οι 

κοινζσ ευρωπαϊκζσ προςπάκειεσ ςτον τομζα των επενδφςεων, θ κοινι διαχείριςθ του χρζουσ τθσ 

Ευρωηϊνθσ, ο καλφτεροσ ςυντονιςμόσ των δθμοςιονομιϊν πολιτικϊν, οι αςφαλιςτικζσ εγγυιςεισ των 

κατακζςεων, το ευρωπαϊκό ςφςτθμα αςφάλιςθσ κατά τθσ ανεργίασ, θ ενκάρρυνςθ του επιχειρθματικοφ 

πνεφματοσ.  

Με λίγα λόγια, καλοφμαςτε να ςυνειδθτοποιιςουμε το πόςο ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι μασ για 

τθν πορεία και το μζλλον τθσ χϊρασ.  Καλοφμαςτε ν’ αξιοποιιςουμε τισ δυνατότθτεσ που μασ δίνονται ς’ 

αυτόν το κεςμοκετθμζνο και ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο χϊρο διαλόγου, αντιπαράκεςθσ και ςφνκεςθσ, 

ϊςτε να καταςτιςουμε ιςχυρι τθ κζςθ μασ ςτο πεδίο τθσ τελικισ κατεφκυνςθσ και των τελικϊν πολιτικϊν 

αποφάςεων.  Και βζβαια, πάνω από όλα, καλοφμαςτε να πιςτζψουμε, και ςτθν κατεφκυνςθ αυτι να 

προχωριςουμε, ότι ο κοινωνικόσ διάλογοσ ι κα βακαίνει και κα γίνεται όλο και πιο ζντιμοσ, υπεφκυνοσ 

και καινοτόμοσ ι κα παρακμάηει και μαηί του και θ χϊρα.  Σε τελικι ανάλυςθ, θ δικι μασ λειτουργία 

είναι που εδραιϊνει τθ δθμοκρατία και ςυνδζεται με τθν προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ των δομϊν και 

λειτουργιϊν του κράτουσ.  Και αυτι είναι μία υπόςχεςθ που πρζπει να δϊςουμε και να τθριςουμε. 


