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Κυρίες, Κύριοι, Αγαπητοί Μικροί Φίλοι, 
Καλησπέρα, Καλή Χρονιά. Εγκάρδιες Ευχές, για το καλό της Πατρίδας 
µας, των οικογενειών µας και του Ι.Ο.Θ. 
 
Είµαι ο Χρήστος Σίσκος, Γεν. Γραµµατέας, και µαζί θα προσπαθήσουµε 
να διευκρινίσουµε τον παράξενο  τίτλο της σηµερινής συζήτησης. 
 
Ρώτησα κάποιον, 
-Ποια είναι η σπουδαιότερη επιχείρηση στον πλανήτη µας;  
-∆εν ξέρω και δεν µε νοιάζει. 
-Όταν όµως µάθεις θα σε νοιάζει πάρα πολύ!!  
 
Θα προσπαθήσω να προκαλέσω το ενδιαφέρον σας και να µε βοηθήσετε 
για να βρούµε την µεγαλύτερη εταιρεία στον κόσµο. 
 
Εµπρός λοιπόν, ακούω ονόµατα!! EXXON, BP, General Motors, Shell, 
Citigroup, Bank of America, Unilevel και άλλες 500 που καταγράφονται 
µε σειρά κατάταξης στο περιοδικό FORTUNE. (Οι 500 µεγαλύτερες 
εταιρείες στον κόσµο για το 2011). 
 
Μα δεν είπατε την σπουδαιότερη. 
Λοιπόν ρωτήστε µου εσείς και θα απαντήσω εγώ. 
-Ποια είναι η σπουδαιότερη εταιρεία στον πλανήτη µας;; 
-Εσύ, εσύ, εσύ. Όλοι εσείς , όλοι εµείς µέσα εδώ, ο καθένας µας 
ξεχωριστά είναι η πολυτιµότερη εταιρεία στον κόσµο. 
 
Στην πραγµατικότητα είµαστε όλοι ιδιοκτήτες µιας αυτοκρατορίας . 
Ονοµάζεται «Επιχείρηση ο Εαυτός µας». Είναι η ζωή µας, η 
σταδιοδροµία µας. Είναι στην πραγµατικότητα µια πολύ ενδιαφέρουσα 
επιχείρηση , µια επιχείρηση που εργάζεται συνεχώς, νύχτα και µέρα, 7 
ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες τον χρόνο επί τα χρόνια της ηλικίας 
µας. 
 
Βλέπω µορφασµούς  δυσπιστίας στα πρόσωπα σας. Ήδη κάποιοι 
µονολογούν: « Ο Καηµένος ο Σίσκος γέρασε και δεν ξέρει τι λέει». 
Άλλοι πάλι «Μα τι µαλαθίες µας λέει αυτός;». Θα σας αντικρούσω. 
 
Ο πολυεθνικός κολοσσός UNILEVEL στις προµετωπίδες στα 
εργοστάσια ή στα γραφεία του, κάτω από την ονοµασία  UNILEVEL έχει 



γραµµένη την ρήση: «Τα πολυτιµότερα περιουσιακά µας στοιχεία, είναι 
το ανθρώπινο δυναµικό µας». 
 
Ποιος θα εφεύρει ένα νέο προϊόν, ποιος θα το παράξει, ποιος θα το 
πουλήσει, ποιος θα συντονίσει όλες αυτές τις ενέργειες; Ένα άτοµο σαν 
και εµάς!!! 
 
Γιατί πάµε µακριά και δεν εστιάζουµε την προσοχή µας στην 80χρονη 
ιστορία του Οµίλου µας; 
 
Τα κουπιά δεν κωπηλατούν, τα πανιά δεν αρµενίζουν από µόνα τους, τα 
κολυµβητικά  πέδιλα δεν κολυµπούν από µόνα τους. Χρειάζονται 
«επιχειρήσεις ο εαυτός µας» για να φέρουν αποτελέσµατα. 
 
Οι αθλητές/τριες µας προπονούνται, αγωνίζονται να φέρουν 
αποτελέσµατα. Οι προπονητές προπονούν, καθοδηγούν, συµβουλεύουν, 
οι γονείς συµπαραστέκονται στους αθλητές και προπονητές και τα 
∆ιοικητικά Συµβούλια πασχίζουν να συντονίσουν και να τα φέρουν 
βόλτα. 
 
Εσείς!!! Όλοι εµείς, ο καθένας από το πόστο του, συνεχίζουµε να 
γράφουµε την ιστορία του Ι.Ο.Θ. Και πρέπει να την γράψουµε σωστά!!! 
 
Αυτή την πολύ αξιόλογη, «επιχείρηση ο εαυτός µου» πρέπει να την 
προσέξουµε ιδιαίτερα. Να την βελτιώσουµε µε συνεχή εκπαίδευση, να 
την ξεκουράζουµε όταν πρέπει να την ψυχαγωγούµε, 
να………να………. 
 
Αµέσως, θα δούµε µερικές παραµέτρους στις όποιες πρέπει να 
επικεντρώσουµε την προσοχή µας και να καταστήσουµε την «επιχείρηση 
ο εαυτός µας» ανταγωνιστική. 
 
Σίγουρα, θα µε επιτρέψετε  να δώσω ιδιαίτερη έµφαση και προσοχή προς 
τους νέους, οι οποίοι έχουν να ξεφυλλίσουν ακόµη πολλές, πολλές 
σελίδες από το βιβλίο της ζωής τους.  
 
      


