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Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε και αγαπητέ φίλε Δημήτρη Σιούφα, για την 
πρόσκλησή σας να συμμετάσχω σ’ αυτή τη σημαντική εκδήλωση και σας συγχαίρω για 
την πρωτοβουλία σας να την οργανώσετε.

Πριν από όλα, θα ήθελα να εξάρω την παρουσία των εκπροσώπων των φορέων, 
χωρίς τη συμβολή των οποίων, καμία ανάπτυξη, κανένας στόχος αναπτυξιακός δεν μπορεί 
να επιτευχθεί. Η δική μου παρουσία εδώ εκφράζει την απόφαση του Υπουργείου 
Εξωτερικών να συμβάλες με όλες του τις δυνάμεις και μέσα στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων του, στην προσπάθεια της Κυβερνήσεως, στην προσπάθεια όλων μας, για 
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Μέσα στο πνεύμα αυτό, εμείς το Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδουμε ιδιαίτερη, 
βαρύτατη σημασία, σ’ αυτό που πλέον αποκαλούμε «οικονομική διπλωματία». Στον τόπο 
μας υπάρχουν, δυστυχώς, τεράστια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κλασσική 
διπλωματία, τη στιγμή που άλλες χώρες, ευρωπαϊκές κυρίως, δεν αντιμετωπίζουν πια 
τέτοια προβλήματα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα 
προβλήματα αυτά μέσω της λεγάμενης «κλασσικής διπλωματίας». Πέραν όμως αυτής της 
διπλωματίας, δίδουμε πλέον ξεχωριστή έμφαση στην οικονομική διπλωματία. Για να 
επιτύχουμε στόχους της οικονομικής διπλωματίας, έχουμε ήδη προχωρήσει σε ριζική 
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και κυρίως συνεργαζόμαστε 
στενότατα με τα αρμόδια, με τα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών, το Υπουργείο Αναπτύξεως, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία και με 
όλους τους φορείς, αλλά και με την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Οι Αρχές μας στο εξωτερικό, οι πρεσβείες μας, τα προξενεία μας, οι αντιπροσωπείες 
μας στους διεθνείς οργανισμούς, έχουν πλέον την υποδομή, ώστε να συνεργαστούν με 
όλους αυτούς τους φορείς που σας είπα, για να επιτύχουμε κι εμείς τον στόχο μας και να 
συμβάλουμε στην προσπάθεια της Κυβερνήσεως για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
Έτσι, σε συνεργασία με όλους αυτούς που σας ανέφερα, θέτουμε τους στόχους μας που 
είναι, περισσότερος χώρος, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ισχυρότερη διεθνής παρουσία. 
Θα συνεχίσουμε και ελπίζω ότι θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους.

Ευχαριστώ.
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