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Κυρίες και Κύριοι, 
 
Θα ήθελα κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε, να µου 
εµπιστευθείτε την θέση του Προέδρου της Επιτροπής µας. 
 
Είµαι απόλυτα πεπεισµένος ότι παράλληλα µε την δική σας έµπρακτη υποστήριξη και 
συµπαράσταση, µπορώ να φανώ χρήσιµος  όσον αφορά στην ανάδειξη και προώθηση της θεσµικής 
και κοινωνικής σηµασίας της Επιτροπής µας στην ‘Ευρώπη’ των πολιτών. 
 
Πιστεύω βαθιά µέσα µου, ότι τα αξιώµατα δεν υπάρχουν για να αποδίδουν τιµές σε αυτόν που τα 
κατέχει, αλλά για να ορίζουν καθήκοντα και υποχρεώσεις µην αναµένοντας ούτε δόξα ούτε 
ανταµοιβή. 
 
Άλλωστε, είναι γνωστό σε όλους µας, ότι το αξίωµα του προέδρου της ΕΟΚΕ είναι ένα αξίωµα µόνο 
προσφοράς, ενώ όπως πρέσβευε και ο Ρωµαίος ηγεµών Αύγουστος, ο πρόεδρος είναι ‘Primus inter 
pares’. 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Ο χρόνος µας είναι πολύτιµος και πρέπει να τον εκµεταλλευτούµε µε τον πλέον προσοδοφόρο 
τρόπο. 
 
 Ενώ η Ευρώπη µετράει ακόµη τις ‘πληγές’ που προκάλεσε το γαλλικό και  το ολλανδικό ‘ΟΧΙ’, όταν 
το 2005 το 30% των ερωτηθέντων ευρωπαίων δεν γνώριζαν τίποτα για το Ευρωσύνταγµα, µερικά 
χιλιάδες χιλιόµετρα πιο µακριά, οι αναδυόµενες οικονοµίες, που επί δεκαετίες ήταν ‘εν υπνώσει’, 
καλπάζουν µε έναν οµαδικό και εντατικό ρυθµό εναρµονιζόµενες στο διεθνές περιβάλλον, στην 
αφοµοίωση της τεχνογνωσίας, κλονίζοντας έτσι τα µέχρι τώρα κεκτηµένα του ∆υτικού κόσµου. 
 
Αναφέροµαι στις λεγόµενες οικονοµίες ‘BRIC’ την Βραζιλία, την Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα, τις 
µελλοντικές υπερδυνάµεις του 2050. 
 
Ενδεικτικά, σας αναφέρω, ότι σήµερα, το 45% των βιοµηχανικών προϊόντων σε όλο τον κόσµο 
κατασκευάζεται στις αναπτυσσόµενες χώρες ενώ το 1970 δεν ξεπερνούσε το 10%. 
 
Το 71% των ερωτηθέντων στελεχών διεθνών εταιριών, σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν 
επιχειρηµατικά σε µία από αυτές τις χώρες. 
 
 Έχει υπολογισθεί ότι εάν η Κίνα συνεχίσει να αναπτύσσεται µε ποσοστό 8% ετησίως, έως το 2031 το 
κατά κεφαλήν εισόδηµα των 1,45 δισ. κατοίκων της θα είναι ισοδύναµο µε εκείνο που καταγράφηκε 
στις ΗΠΑ το 2004. 
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 Τι θα σηµαίνει αυτό; 
 
Οι Κινέζοι µε το ΑΕΠ αυτό θα καταναλώνουν τα 2/3 των συνολικών αποθεµάτων σίτου του πλανήτη, 
θα χρειάζονται 99 εκ. βαρέλια πετρελαίου ηµερησίως, θα οδηγούν 1,1 δισ. οχήµατα (µε βάση τα 
σηµερινά στοιχεία των ΗΠΑ). 
 
Και το γνωρίζουµε όλοι,  πολύ καλά.  
 
Γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά, ότι η ΠΡΑΞΗ χωρίς την ΘΕΩΡΙΑ είναι τυφλή και η ΘΕΩΡΙΑ 
χωρίς την ΠΡΑΞΗ είναι ‘στείρα’. 
 
Μήπως ήρθε η ώρα να αφήσουµε τους σχεδιασµούς επί χάρτου και να προχωρήσουµε σε ‘γόνιµες’ 
λύσεις ; 
 
Μήπως ήρθε η ώρα να σπάσουµε τον άκρατο συντηρητισµό των οικονοµιών µας και να µιµηθούµε, 
ναι, δεν φοβάµαι τη λέξη, να µιµηθούµε καλά παραδείγµατα και καλές πρακτικές που έχουν 
εφαρµοστεί σε όλον τον ραγδαία αναπτυσσόµενο κόσµο πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;  
 
Οι άλλοι µιλάνε για την παγκοσµιοποίηση και Εµείς είµαστε εγκλωβισµένοι  στην αδράνεια της 
εθνικής ή ευρωπαϊκής µας ιδιαιτερότητας. 
 
Οι άλλοι προσεγγίζουν την κοινωνία και Εµείς το κράτος. 
 
Οι άλλοι αναβαθµίζουν το ‘ιδιωτικό’ και Εµείς το ‘δηµόσιο’. 
 
Οι άλλοι επικεντρώνονται στην οικονοµική υφή της κοινωνίας και Εµείς στην πολιτική. 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Η φιλοδοξία µου κατά την διάρκεια της θητείας µου δεν είναι να ‘αρχειοθετήσω’ µερικές ακόµα 
αποφάσεις ή γνωµοδοτήσεις στα αρχεία των κοινοτικών εγγράφων. 
 
Η φιλοδοξία µου είναι να µεταλλάξουµε τους λόγους, τις συναντήσεις, τις αποφάσεις, τις πολιτικές 
και εθνικές διενέξεις σε ΠΡΟΟ∆Ο, ουσιαστικό συστατικό για την ανάδειξη του ευρωπαϊκού 
δυναµικού. 
 
Μία έρευνα της Euroscience, συγκέντρωσε τους επιστήµονες του ευρωπαϊκού βιοµηχανικού τοµέα 
για να προσδιορίσουν τους δύο κύριους παράγοντες σχετικά µε τα κίνητρα και τις συνθήκες της 
απασχόλησης των ερευνητών που εργάζονται στην ΕΕ. 
 
Ο πρώτος παράγοντας ήταν η µείωση της γραφειοκρατίας. 
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Και σαν παράδειγµα µπορώ να σας δώσω την χώρα µου, η οποία κάλλιστα αντανακλά την παρούσα 
ευρωπαϊκή οικονοµική εσωστρέφεια και ανασφάλεια των πολιτών, και στην οποία λόγω της 
γραφειοκρατίας και του αφιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος, κεφάλαια της τάξης του 1 δις ευρώ 
εγκατέλειψαν την χώρα το 2005  και δυστυχώς όχι µόνο την δική µας. 
 
Και ο δεύτερος, η δηµιουργία ελκυστικών θέσεων απασχόλησης. 
 
Είµαστε ικανοί να δηµιουργήσουµε νέες θέσεις εργασίας και πως; 
 
Είµαστε ικανοί να δηµιουργήσουµε το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας;  
 
Αναφέροµαι στην επιχειρηµατικότητα µε ανθρώπινο πρόσωπο και όχι µε ‘προσωπείο’. 
 
Αναφέροµαι στις µικρές επιχειρήσεις, στον ανθρωποκεντρικό επιχειρηµατικό τρόπο σκέψης και 
όχι στον οικονοµικό πλούτο, πιστεύοντας ακράδαντα εις την ρήση του έλληνα φιλόσοφου, 
Πρωταγόρα, ‘Παν Μέτρον Άνθρωπος’. 
 
Αναφέροµαι στην κοινωνία και όχι στην οικονοµία. 
 
Αναφέροµαι στην φιλοδοξία του επιχειρηµατία να καινοτοµήσει και όχι µόνο να κερδίσει. 
 
Αναφέροµαι στην εξέλιξη της συνείδησης και του τρόπου σκέψεως του εργαζόµενου ευρωπαίου 
πολίτη, ο οποίος αγωνίζεται για την βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου, συµβάλλοντας 
παράλληλα στην δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού και διαρκώς εξελισσόµενου επαγγελµατικού 
περιβάλλοντος. 
 
Αναφέροµαι στον  ‘άνθρωπο’ ο οποίος δεν συνδέεται συνειρµικά µε το άτοµο που κατ’ αρχήν 
έχει ή αναζητά απαραιτήτως οικονοµική άνεση,  αλλά µε το άτοµο το οποίο είναι ικανότερο από 
τους άλλους, στο να προβλέπει επερχόµενες αλλαγές και να  καινοτοµεί.   
 
Αναφέροµαι στην επιχειρηµατικότητα η οποία έχει ως καίρια συνιστώσα την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη ή αν θέλετε την Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα, η οποία µεγιστοποιεί τα 
οφέλη και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ζηµίας που µπορεί να προκαλέσει στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον. 
 
Την επιχειρηµατικότητα που εξυπηρετεί τον ανταγωνισµό, τα συµφέροντα του ευρύτερου 
κοινωνικού περιβάλλοντος και την τόνωση της κοινωνικής ευαισθησίας.  
 
Αναφέροµαι στις µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και θα είναι το κέντρο στήριξης, η 
ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονοµίας, η δυνητική πηγή περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης επιχειρηµατικών ιδεών. 
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Οι επιχειρήσεις αυτές δηµιουργούνται κυρίως σε καινοτοµική βάση. 
 
Η καινοτοµία αυτή παρόλο που αρχίζει µε το ρίσκο της αποτυχίας, αποτελεί πηγή εργασίας, 
αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου µίας χώρας, µετατρέποντας την σε έναν ανταγωνιστικό χώρο 
τεχνογνωσίας, ικανής να προσελκύσει και να φιλοξενήσει κάθε είδος επενδύσεων και ξένων 
ερευνητών. 
 
Αυτό µεταφράζεται και συνεπάγεται απλά, σε περισσότερη επιχειρηµατικότητα, περισσότερους 
ευρωπαίους επιχειρηµατίες, µεγαλύτερα επιχειρηµατικά ρίσκα, καινοτόµα προϊόντα και κατά 
συνέπεια µεγαλύτερη παραγωγικότητα. 
 
 Και το ερώτηµα µου είναι ρητορικό 
 
Η Ευρώπη είναι αρκετά ανταγωνιστική και επιχειρηµατική για να φιλοξενήσει ξένους ερευνητές ή 
επενδύσεις; 
 
Και αν ΝΑΙ, γιατί ακόµα µια φορά οι Αµερικανοί θέρισαν τα Νόµπελ της φυσικής, χηµείας, ιατρικής 
και οικονοµίας; 
 
Κύριες και Κύριοι, 
 
Επέλεξα το θέµα ‘Επιχειρηµατικότητα µε ανθρώπινο πρόσωπο’ και διερωτώµαι, ποιο είναι το 
σηµερινό ‘πρόσωπο’ και ‘συνείδηση’ του ευρωπαίου πολίτη. 
 
Που οδεύει η Ευρώπη; 
 
Οδεύει µαζί ή χωρίς τους πολίτες της; 
 
Στην συνείδηση του κάθε ευρωπαίου, η Ε.Ε αποτελεί έναν µηχανισµό για την προάσπιση των 
οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων της. 
 
Οι ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν, ότι οι υφιστάµενοι θεσµοί και διαδικασίες της Ε.Ε είναι απρόσιτοι 
και δυσνόητοι και εγκλωβισµένοι από την αδράνεια της γραφειοκρατίας. 
 
Μπορεί δυστυχώς να κατανοήθηκε αργά...., αλλά το βασικότερο είναι ότι τελικά υποχρεωθήκαµε να 
το κατανοήσουµε, να το θεσµοθετήσουµε και να το βάλουµε σε άµεση εφαρµογή. 
 
Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν υπήρχε ‘Πλάνο Β’ µετά το γαλλικό και ολλανδικό ΟΧΙ στο Ευρωσύνταγµα, 
αλλά ‘Πλάνο ∆’ το οποίο αποβλέπει στην εµπλοκή των πολιτών σε µία ευρεία συζήτηση για το 
µέλλον της Ε.Ε ανταποκρινόµενο στις τρεις βασικές αξίες της κοινωνίας µας (∆ηµοκρατία – 
∆ιάλογος και Συζήτηση) πάνω στις οποίες θα µπορέσουµε να γεφυρώσουµε το χάσµα µεταξύ των 
πολιτών µας και της Ευρώπης. 
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∆εν υπήρχε και δεν υπάρχει κρίση µε την έννοια του τέλµατος. 
 
Στα Κινέζικα η λέξη "κρίση" έχει δύο ιδεογράµµατα: το ένα είναι το ιδεόγραµµα του κινδύνου και το 
άλλο της ευκαιρίας. 
 
Επικροτώ την ΕΥΚΑΙΡΙΑ   
 
Και µία από τις καίριες φιλοδοξίες µου είναι ‘εκµεταλλευτώ’ την ευκαιρία αυτή µε το να εντείνω την 
κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία γεφύρωσης των ευρωπαίων πολιτών µε την ‘Ευρώπη’. 
 
Τώρα παρά ποτέ, είµαστε ηθικά υποχρεωµένοι να πείσουµε τους ευρωπαίους συµπολίτες µας µε 
ΠΡΑΞΕΙΣ και όχι µε λόγια, ότι ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΥΣ. 
 
Είµαστε ηθικά και θεσµικά υποχρεωµένοι,  αφού η Επιτροπή κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο, να προκαλέσουµε και να συµµετάσχουµε ενεργά: 
 

- στην γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των κοινοτικών 
οργάνων. 

-  στην κατάρτιση µιας ανανεωµένης Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης. 
- στην ανάπτυξη ενός διαδραστικού δικτύου πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών 

µε στόχο την προώθηση  της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας. 
 
Τώρα παρά ποτέ είµαστε υποχρεωµένοι να προκαλέσουµε την συµµετοχική συµπεριφορά των 
πολιτών στις ευρωπαϊκές αποφάσεις και δρώµενα. 
 
Τώρα, παρά ποτέ, η κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη και 
αναγκαία για να µπορέσει να συνεχιστεί το ‘οικοδόµηµα’ που λέγεται Ευρώπη. 
 
Τώρα παρά ποτέ θα πρέπει να ‘µεταφέρουµε’ την Ευρώπη στο σπίτι του κάθε ευρωπαίου 
πολίτη, για να µπορέσει να την κρίνει, να την κατανοήσει, να την ανακαλύψει, να την αναπλάσει 
µεταφέροντας στα ευρωπαϊκά θεσµικά και πολιτικά όργανα την δική του χροιά µέσω των 
Εθνικών Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιτροπών µας. 
  
Τέλος να εκµεταλλευτεί τον ‘θησαυρό’ που του προσφέρεται τον οποίο µέχρι πρότινος ήξερε ότι 
υπήρχε αλλά  πότε δεν τον είχε ανακαλύψει. 
 
∆ύο λέξεις: 
 
Επιχειρηµατικότητα και Άνθρωπος. 
 
‘Άνθρωπος’ σηµαίνει στα ελληνικά ‘αυτός που κοιτάζει ψηλά’. 
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‘Επιχειρώ’ σηµαίνει ‘προσπαθώ’. 
 
Είµαι πεπεισµένος ότι, προσπαθώντας και κοιτάζοντας πάντα να φθάσουµε πιο µακριά από εκεί 
που µπορούµε, είµαστε ‘προγραµµατισµένοι’ να πετύχουµε. 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Το κάθε τι, έχει και το τίµηµα του. 
 
Για να πετύχουµε, χρειάζεται επιµονή και οµαδική δουλειά. 
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα ασκήσω τα καθήκοντα του Προέδρου µε απόλυτη 
διαφάνεια, µε τη βοήθεια του προεδρείου µου και προτείνω στον καθένα από εµάς να ‘σεβαστεί’ και 
να προσηλωθεί στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις που του έχουν ανατεθεί. 
 
Το λεπτοµερές πρόγραµµα της προεδρίας, αφού γίνει επεξεργασία και διαβούλευση κατά τη 
συνεδρίαση του Προεδρείου τον Νοέµβριο, θα παρουσιαστεί στη συνεδρίαση της ολοµέλειας τον 
∆εκέµβριο. 
 
Σας ευχαριστώ! 
 
 

_________________ 


