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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), κ. Γιώργος 

Βερνίκος, απένειμε σήμερα, Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018, το Βραβείο Κοινωνικού Διαλόγου 

στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.), κ. Γιώργο 

Ντάση. Το βραβείο θεσμοθετήθηκε από την Ο.Κ.Ε. το 2017 και απονέμεται σε προσωπικότητες 

που με το έργο τους συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του Κοινωνικού Διαλόγου σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συνεδρίου που διοργανώνει η  

Ε.Ο.Κ.Ε., σήμερα και αύριο, με θέμα "Το μέλλον της Δημοκρατίας στην Ευρώπη", στο Μουσείο 

Ακρόπολης. Το συνέδριο στοχεύει σε μία ανοιχτή συζήτηση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις 

επιλογές και τις προκλήσεις που συνοδεύουν το εγχείρημα για μια ολοκληρωμένη και 

δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 

Κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο ο κ. Βερνίκος τόνισε ότι "τόσο η Ελληνική, όσο και η 

Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε., υπηρετούν το διάλογο ανάμεσα στα διαφορετικά συμφέροντα προκειμένου 

να προχωράμε μπροστά. Διότι η πιο αποτελεσματική πορεία προς το πολιτισμό και το φως 

περνάει μέσα από το διάλογο και όχι μέσα από την σύγκρουση.  'Η θα συνεννοηθούμε ή θα 

παρακμάζουμε και θα οπισθογυρίζουμε... Το να λες αυτονόητες διαπιστώσεις και 

μονοθεματικές απόψεις είναι εύκολο... Το να συνθέτεις, να λειτουργείς αποτελεσματικά, να 

κάνεις προτάσεις, να βρίσκεις αυτά που μας ενώνουν και να μπορείς να πείσεις τον κόσμο ότι 

προσπαθείς προς τη σωστή κατεύθυνση είναι το δύσκολο.  

Η Ευρώπη επιτελεί το πολύ δύσκολο έργο της συνεννόησης και της σύνθεσης, προσπαθώντας 

να φέρει κοντά λαούς με ιστορία συγκρούσεων, συγκεκριμένες διαφορετικότητες, διαφορετικά 

παραγωγικά μοντέλα, κλειδωμένες ανισότητες, διαφορετικούς κόσμους και πολιτισμούς. 

Χρειάζονται άνθρωποι - υπεύθυνοι πολίτες,  που να πιστεύουν πολύ στη Δημοκρατία, στον 

υπεύθυνο διάλογο, στη σύνθεση, στο Ευρωπαϊκό εγχείρημα το οποίο έχει οικοδομηθεί με πολύ 

αίμα, άνθρωποι που να ξέρουν από ιστορία και να έχουν συναίσθηση της εξέλιξης του 

πολιτικού χρόνου και της μάχης του παλιού με το καινούριο. Αυτής της μάχης που δημιουργεί 

το φόβο στον άνθρωπο, αν θα έχει μια αξιοπρεπή εργασία χωρίς να συνθλίβεται από την 

αλαζονεία των ισχυρών και αν θα έχει ελπίδα για το αύριο". 

 

Την ομιλία του κ. Βερνίκου, καθώς και τη βράβευση του κ.  Ντάση, μπορείτε να βρείτε στη 

σελίδα της Ο.Κ.Ε. στο facebook: https://www.facebook.com/EconomicSocialCouncilGreece/ 

και στο κανάλι της στο ΥouTube: OKE GREECE 

 


