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Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, 

Εκ µέρους της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος, σας καλωσορίζω στην 
Ευρωµεσογειακή Σύνοδο Κορυφής των Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιτροπών και 
Συναφών Οργανώσεων 

Σάς ευχαριστούµε για την µέγιστη τιµή που µας κάνετε, αποδεχόµενος την πρόσκλησή µας να 
κηρύξετε την έναρξη της ιδιαίτερα σηµαντικής αυτής διεθνούς διοργάνωσης.  

Aξιότιµοι προσκεκληµένοι, Κυρίες και κύριοι 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Ελλάδα, χώρα αφετηρίας για την Ευρωµεσογειακή 
Εταιρική Σχέση το έναυσµα της οποίας δόθηκε στο Συµβούλιο της  Κέρκυρας το 1994.  

Η Ευρωµεσογειακή Εταιρική Σχέση, όπως δροµολογήθηκε το 1995 στη Βαρκελώνη, 
διαφοροποιείται από άλλες πολιτικές της Ε.Ε. Στηρίζεται σε µια εταιρική σχέση ισοτιµίας. 
∆ιέπεται από µια νέα προσέγγιση και προωθεί µακροπρόθεσµα φιλόδοξους στόχους: Την 
οικοδόµηση ενός κοινού πεπρωµένου όπου η ανάπτυξη και η ευηµερία, τα ζητήµατα της 
δηµοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και του πολιτισµού µαζί µε τις επιταγές για 
ειρήνη και ασφάλεια συνθέτουν ένα συνεκτικό σύνολο σε ένα ευρύτατο γεωπολιτικό πεδίο. 

Όταν σχεδιάζουµε το αύριο έχει µεγάλη σηµασία να δούµε το χθες.  

Στη Μεσόγειο µεγάλες ιστορικές διαδροµές διαµόρφωσαν το πλαίσιο, εντός του οποίου 
πρέπει να προσεγγίσουµε την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη µε όρους δυναµικής 
συνεργασίας και ουσιαστικού διάλογου, µε αρωγό τις ιστορικά και πολιτισµικά κοινές µας 
αρχές: την αλληλεγγύη, την ελεύθερη έκφραση, την ισότητα και τον σεβασµό κάθε 
διαφορετικότητας. 

Παρά τις µεγάλες περιπέτειες και τις ταλαντώσεις που γνώρισε, η Μεσόγειος υπήρξε από τα 
βάθη των αιώνων µια ανοιχτή περιοχή οικονοµικών, εµπορικών και πολιτιστικών 
ανταλλαγών.  

Συνεπώς στο φιλόδοξο εγχείρηµα της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας η ιστορία είναι 
σύµµαχος µας. 

Εντούτοις, παρά τα σηµαντικά επιτεύγµατα, η αποτίµηση της πρώτης δεκαετίας είναι 
κατώτερη των προσδοκιών. Και στις τρεις πτυχές της Συνεργασίας καταγράφονται εµπόδια, 
και καθυστερήσεις και διατυπώνεται το αίτηµα για επαναδροµολόγηση της διαδικασίας της 
Βαρκελώνης.  
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Στο νέο ξεκίνηµα θα πρέπει - όπως τονίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην παγκόσµια οικονοµία 
από το 1995.  

- Αν θέλουµε η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών να συµβάλλει πραγµατικά στην ανάπτυξη 
θα πρέπει – εκτός άλλων - να είναι πιο συνετή η προσέγγιση των ελεύθερων 
συναλλαγών µεταξύ άνισων εταίρων. 

- Να δοθεί προτεραιότητα στη δηµιουργία ενός πραγµατικού κοινωνικοοικονοµικού 
χώρου, που θα εντάσσει και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα στο 
οικονοµικό σκέλος της εταιρικής σχέσης.  

- Να προχωρήσουµε συντονισµένα και σταδιακά µε ένα πλαίσιο εταιρικής σχέσης, που 
θα λαµβάνει υπόψη την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα του µεσογειακού 
Νότου. 

Κυρίες και κύριοι, 

Η θάλασσά µας, η Μεσόγειος, δεν είναι µόνο ο ιστορικός χώρος που ενώνει τρεις ηπείρους, 
διαφορετικές θρησκείες και πολιτισµούς. Αποτελεί ταυτόχρονα πεδίο συσσωρευµένων και 
δυνάµει εκρηκτικών αντιθέσεων, στο οποίο δοκιµάζονται ισορροπίες και συνθέσεις.  

Παρά τη γεωγραφική εγγύτητα ένα χάσµα ανισοτήτων χωρίζει τις δύο όχθες της Μεσογείου. 
Τα νότια σύνορα της Ευρώπης χαρακτηρίζονται ως τα πιο άνισα σύνορα του κόσµου.  

Πάνω από το 30% του πληθυσµού  στο µεσογειακό Νότο, ζουν µε λιγότερα από 2 δολάρια 
ηµερησίως.  Στη δεκαετία 1994-2004, περίπου 10.000 συνάνθρωποι µας έχασαν τη ζωή τους 
διασχίζοντας τη Μεσόγειο για να φτάσουν στις ακτές της Ευρώπης µε ελπίδα ένα καλύτερο 
αύριο.  

Η Μεσόγειος συµπυκνώνει όλες τις µεγάλες σφαιρικές προκλήσεις του 21ου αιώνα: 
ανισότητα, διακυβέρνηση, βιώσιµη ανάπτυξη, απασχόληση, µετανάστευση, περιβάλλον, 
τροµοκρατία, ισότητα των φύλων και ισότιµη πρόσβαση στα αγαθά της γνώσης. 

Τις προκλήσεις αυτές καλούµεθα να τις διαχειριστούµε µε σύνεση και µε προσήλωση στην 
ειρήνη, στη δηµοκρατία, την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.  

Το έργο µας δεν είναι εύκολο. Σε γνωστές ανοικτές πληγές προστίθενται νέες και εξίσου 
κρίσιµες που συνιστούν απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου και αποτελούν υπόθεση όλων µας.  

Κυρίες και κύριοι 

Η σύνθετη αυτή συγκυρία, καθιστά το ρόλο των κοινωνικών εταίρων πιο επίκαιρο παρά ποτέ.  

Η ενίσχυση των συµµετοχικών δοµών, η εδραίωση του κοινωνικού διάλογου σε όλο του το 
εύρος, η ενεργός συµµετοχή όλων των κοινωνικών φορέων και εταίρων στα δρώµενα, η 
µεγιστοποίηση της συνέργειας που πηγάζει από τις συγκροτηµένες παρεµβάσεις της 
κοινωνίας των πολιτών αποτελούν κρίσιµα µεγέθη για µια επιτυχή νέα ώθηση της 
Ευρωµεσογειακής συνεργασίας.   

ΟΜΙΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΟΓΩΠΟΥΛΟΥ, Προέδρου της ΟKE 2



Υπάρχει πεδίο προνοµιακής δράσης, προσφοράς και διακριτού ρόλου για τους φορείς που 
εκπροσωπούµε και τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό είναι το µήνυµα µας. 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος είναι έτοιµη να συµβάλλει τα µέγιστα 
στην κοινή µας προσπάθεια. 

Και στην Ευρωµεσογειακή συνεργασία, η κοινωνία έχει τον πρώτο λόγο και η φωνή της 
πρέπει να ακουστεί.  

Είµαι σίγουρος ότι η Σύνοδος µας αυτή θα είναι παραγωγική και θα συµβάλλει θετικά στην 
προσπάθεια αυτή.  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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