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Ευχαριστώ πολύ, να σας ευχαριστήσω που έχω την χαρά να βρίσκομαι μαζί 
σας. Έχετε τους χαιρετισμούς του γενικού γραμματέα, του υφυπουργού του 
κύριου Λοβέρδου και του γενικού γραμματέα διεθνής αναπτυξιακής 
συνεργασίας του κύρίου Δόλλη, ο οποίος έχει διατελέσει και γενικός 
γραμματέας απόδημου ελληνισμού. Και για εμένα που έχω υπηρετήσει στην 
Αλβανία να χαιρετίσω τους εκπροσώπους εδώ από εσάς, δυόμισι χρόνια 
πάρα πολύ δύσκολα, ως δεύτερος στην ελληνική πρεσβεία. 

Θα είμαι πολύ σύντομος για δύο λόγους, πρώτον υπήρξαν ομιλητές που 
έθιξαν ζητήματα με καθαρά πολιτικό πρόσημο και πολιτισμικό και θέματα δικά 
σας οργανωτικά. Και για δεύτερο λόγο κυρίως γιατί είναι ένα πολύ ευρύ θέμα 
η αναπτυξιακή βοήθεια, δεν θα βοηθήσει το να διαβάσω έναν μεγάλο λόγο και 
να σας προσανατολίσω σε ορισμένα σημεία. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να 
σας προβληματίσω παντρεύοντας με μία μέθεξη κάποιων στοιχείων που ήδη 
και προηγούμενοι ομιλητές έθιξαν για την χώρα μας. 

Η Ελλάδα για κάποιους που φύγατε πολύ πριν, ήταν μία χώρα που έστελνε 
μετανάστες και συνεπώς μια χώρα που δεχόταν οικονομική βοήθεια. Μία 
χώρα με καταστάσεις που τις ξεπεράσαμε και σιγά-σιγά προχωράμε προς το 
μέλλον. Το ίδιο είναι και κάποιες χώρες στη γειτονιά μας, ίσως και πιο πέρα 
στον Καύκασο, δηλαδή στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Συνεπώς πρέπει 
να κατανοηθεί αυτή η αλλαγή κατά αρχάς στην κοινωνία και στους 
ανθρώπους, στα πρόσωπα. Υπάρχει μια αλλαγή, η Ελλάδα αλλάζει και αυτό 
εμφαίνεται σε πολλά σημεία, αλλά συνήθως ερχόμεθα να τα βλέπουμε τα 
πράγματα και να περιμένουμε λύσεις άμεσες, είτε αυτό λέγετε μετανάστες και 
μεταναστευτική πολιτική μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης, είτε αυτό 
λέγεται αναπτυξιακή βοήθεια, τα αποτελέσματα τους θα φανούν στο μέλλον. 
Η σημασία έχει η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας, όχι με την έννοια μιας 
επιβολής αλλά με έννοια μιας παρουσίας στα διεθνή δρώμενα. Και κατά 
δεύτερο λόγο η βοήθεια σε χώρες που πραγματικά την έχουνε ανάγκη, γιατί 
και εμείς το έχουμε βιώσει σαν χώρα.  

Ξεκινώντας από αυτό το διπολικό να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει αναπτυξιακή 
βοήθεια. Κατά αρχάς δεν είναι μία καθαρή οικονομική πολιτική. Παρ’ όλο που 
αν μιλήσουμε πολιτικά και επιστημονικά, η οικονομία και η πολιτική ίσως 
συμβαδίζουν και συνταυτίζονται.  

Στην αναπτυξιακή βοήθεια θα προτιμούσα να δώσω περισσότερο πολιτικό 
πρόσημο. Με την έννοια των αξιών που συνέχουνε μια χώρα, που αυτές τη 
βοηθάνε κυρίως να έχει και μία επίδραση στο εξωτερικό της. Και αυτό αυτή τη 
στιγμή κάνει η Ελλάδα. Βέβαια αντιμετωπίζει συνέχεια τις προσκλήσεις που 
βλέπει μπροστά της, δεν είναι ούτε η Ολλανδία του 19ου και 20ου αιώνα, ούτε 
και η Γερμανία ή άλλες χώρες που χρόνια ασκούνε αναπτυξιακή πολιτική. 
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Συνεπώς ενώ πάει να φτιάξει κάτι αντιμετωπίζει άμεσα και προκλήσεις των 
καιρών μας, η κοινωνία των πολιτών ένα παράδειγμα, οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις. Συνεπώς προσπαθεί να τα παντρέψει όλα αυτά μαζί, αυτό 
δυσκολεύει το έργο. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπάρχουνε 
βήματα και ότι στο μέλλον θα περιμένουμε περισσότερα αποτελέσματα από 
αυτά που βλέπουμε τώρα. 

Αρχίζω έτσι λίγο περιγραμματικά το πώς θα το έλεγα ένα τρίπτυχο βοήθειας. 
Κατά αρχάς έχουμε την έννοια της, αυτό που συνηθίζαμε στην Ελλάδα μέχρι 
τώρα ήταν η ιδιωτική πρωτοβουλία, έβρισκε την δυνατότητα, έβρισκε τους 
τρόπους να πάει κάπου αλλού, στα Βαλκάνια, στην Αλβανία, στην Βουλγαρία, 
στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ή σε άλλες χώρες. 
Αυτό όμως δεν είναι αναπτυξιακή βοήθεια και δεν είναι καν ανάπτυξη. Πρέπει 
και το κράτος έχοντας τους πόρους να μπορεί να βοηθήσει. 

Η Ελλάδα λοιπόν την τελευταία δεκαετία έχει εισέλθει σε ένα, όπως λέγαμε και 
παλιά και για τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, σκληρό πυρήνα κρατών, τα 
οποία με κάποιους όρους δίνουνε αναπτυξιακή βοήθεια στις χώρες που 
έχουνε περισσότερο ανάγκη, τις υποανάπτυκτες χώρες. Αλλά δεν θα έπρεπε 
να είναι μόνο αυτή η νομική διάσταση, αν και πολλές φορές γίνεται, πρέπει να 
είναι περισσότερο πολιτική, περισσότερο ανθρώπινη και περισσότερο 
Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι σε μια περιοχή είτε αν το θέσουμε με την 
έννοια του ευρύτερου ελληνισμού ως νόηση, είναι σε μια ευρύτερη περιοχή, 
περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, την ανατολική Μεσόγειο, είναι και μεσογειακή 
χώρα, θαλάσσια χώρα και τις χώρες του Καυκάσου.  

Αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν για να δούμε το πλαίσιο των ενεργειών της 
είναι οι εξής τρεις πτυχές, είναι η καθαρά αναπτυξιακή βοήθεια που μέχρι πριν 
πέντε χρόνια ήταν απλώς, είχαμε κάποια χρήματα και τα δίναμε για την 
ενίσχυση του προϋπολογισμού της Βουλγαρίας, την ενίσχυση του 
προϋπολογισμού της Αλβανίας. Κινήσεις που επιτρεπόταν βάση της ιδιότητας 
μας σαν μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης, αλλά με αποτελέσματα πουθενά. Δεν 
υπήρχε επέμβαση στις υποδομές, δεν υπήρχε βοήθεια στις τοπικές κοινωνίες. 
Άρα τα κράτη αυτά που έχουνε έλλειμμα, και έλλειμμα δεν είναι το έλλειμμα 
που είχε η Ελλάδα πριν χρόνια, αν και θα μπορούσε να γίνει μια μικρή 
παρομοίωση. Αυτές βρίσκονται ακόμα σε δυσκολότερη θέση, βρίσκονται σε 
μια πραγματικότητα που είχε αλλάξει άρδην σε σχέση με το παρελθόν.  

Η πρώτη έτσι πτυχή αυτής της αναπτυξιακής βοήθειας είναι η ικανότητα μιας 
χώρας να κάνει αναπτυξιακά έργα σε μια άλλη. Ένα παράδειγμα: ένα οδικό 
δίκτυο, είναι αναπτυξιακό έργο, η βοήθεια στην εγκαθίδρυση θεσμών σε μια 
χώρα που έχει έλλειμμα σ’ αυτό, είναι αναπτυξιακό έργο. Δηλαδή, 
προσπαθούμε σ’ αυτό που λέμε σαν πολιτική να το κάνουμε πράξη μέσω της 
αναπτυξιακής βοήθειας, όπως μιλούμε για πολιτισμικές κοινωνίες, όπως 
μιλούμε για την εγκαθίδρυση, όπως μιλούμε για την δημοκρατία με την έννοια 
της ατομικής και συνολικής αυτονομίας, θα πρέπει παράλληλα να το κάνουμε 
και πράξη και αυτό είναι η αναπτυξιακή βοήθεια, γι’ αυτό και είπα ότι η 
αναπτυξιακή βοήθεια ταιριάζει πιο πολύ με την έννοια της πολιτικής, παρά με 
την καθαρά οικονομιστική προσέγγιση, επενδύσεις κλπ.  

Το δεύτερο σκέλος που είναι επίσης και αυτό σημαντικό είναι η κοινωνία των 
πολιτών, δεν είναι μόνο το κράτος μέσω των μηχανισμών του, που αυτή τη 
στιγμή στην Ελλάδα είναι ακόμη σ’ ένα νηπιακό στάδιο, με την έννοια ότι για 
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πρώτη φορά εφαρμόζουμε ένα σχέδιο για την ανασυγκρότηση μιας ευρύτερης 
περιοχής, δεν έχουμε προχωρήσει πιο πέρα, θα πάμε ίσως στο μέλλον, όπως 
είναι τα Βαλκάνια και συμπεριλαμβάνει, πρόσφατα έγινε και η ομιλία και του 
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, που συμπεριλαμβάνει χώρες όπως η 
Βουλγαρία, η Ρουμανία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, η Αλβανία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 
Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο θα έχει και τα υπέρ του και τα πισωγυρίσματα 
του, αλλά σημασία έχει ότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται μια αναπτυξιακή 
βοήθεια με συνεννόηση δύο χωρών και με κατάθεση έργων από τη μία 
πλευρά προς την ελληνική πλευρά. Αλλά δεν θα μέναμε μόνο εκεί, το 
σημαντικότερο που έρχεται να δείξει ότι η πολιτική αυτή έχει να κάνει με μια 
πολιτική που δεν θέλει να επιβάλει πράγματα, αλλά θέλει να βοηθήσει γιατί 
πιστεύει ότι μέσα από την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών σ’ αυτές τις 
χώρες, αλλά με την συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών που αυτή τη 
στιγμή έχει σαν κύρια έκφραση της αυτό που ονομάζουμε μη κυβερνητικές 
οργανώσεις. Συνεπώς, δίνεται και άλλη μία προτεραιότητα κυρίως το έργο της 
υπηρεσίας που εκπροσωπώ εγώ αυτή τη στιγμή σ’ εσάς, της υπηρεσίας 
διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας που για πρώτη φορά συστήθηκε το 
1999, τότε με τον σύμβουλο του κύριου υπουργού, τον κύριο Ρόντο και έκανε 
σιγά-σιγά, έχτισε κάποια πράγματα συνεργαζόμενη τόσο με ελληνικούς μη 
κυβερνητικούς οργανισμός, όσο και με μη κυβερνητικούς οργανισμούς των 
χωρών που θεωρούσε η Ελλάδα και δικαίως ως άλλες προτεραιότητες. Και σ’ 
αυτό το πλαίσιο υπάρχουν πάλι δύο πτυχές, είναι η καθαρά ανθρωπιστική 
πτυχή, δηλαδή η Ελλάδα προσφέρει μέσω του ΜΚΟ, αλλά και η ίδια σαν 
κράτος βοήθεια, π.χ. κρίση στο Αφγανιστάν, κρίση το Ιράκ, παλαιότερα κρίση 
στο Κόσοβο. Αλλά συγχρόνως μέσα από τη δράση των μη κυβερνητικών 
οργανισμών παράγει και αναπτυξιακό έργο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
θα μπορούσαμε να θέσουμε την δημιουργία ή την ανακαίνιση σχολικών 
κτιρίων στην Αλβανία. Θα μπορούσαμε να δώσουμε άλλο ένα όπως είναι τα 
κέντρα υγείας σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή όπως 
καταλαβαίνετε υπάρχει ένα πάντρεμα, δεν μπορείς να δεις την αναπτυξιακή 
βοήθεια μόνο με το ένα σκέλος, είναι το κράτος και είναι και η κοινωνία των 
πολιτών μέσα από την πτυχή της που ονομάζουμε μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και πιάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που είναι η ανάπτυξη, οι 
δημοκρατικοί θεσμοί, η κοινωνία των πολιτών στις χώρες που δίνετε η 
βοήθεια και συγχρόνως αντιμετώπιση και ευρύτερων προβλημάτων, τα οποία 
δεν έχουν να κάνουν μόνο με μια χώρες, όπως είναι η παράνομη διακίνηση 
προσώπων με την έννοια της εκμετάλλευσης των γυναικών, των παιδιών, 
όπως είναι η απονακρωθέτηση σε άλλες περιοχές του κόσμου, θέματα που 
σχετίζονται με την γενικότερη ασφάλεια ακόμα και με τα θέματα της 
δημοκρατίας.  

Και μια τρίτη πτυχή είναι η βοήθεια που μπορεί να δώσει η Ελλάδα αυτή τη 
στιγμή όμως στηριζόμενη σε μια ευρύτερη χείρα βοηθείας που είναι άλλοι 
διεθνείς οργανισμοί, όπως όλα τα όργανα των ηνωμένων εθνών που 
ασχολούνται είτε με την ανάπτυξη, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τους 
πρόσφυγες και οτιδήποτε άλλο και παράλληλα η δράση της μέσα στην 
ευρωπαϊκή ένωση.  

Αυτό ήθελα να σας πω, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο και σας ευχαριστώ 
πολύ. 


