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Πώς μπορεί ο Έλληνας να αγνοήσει μια ‘ήπειρο ενός
δισεκατομμυρίου κατοίκων που απέχει από την Αθήνα όσο ο
¨Όλυμπος, 400 χιλιόμετρα; Τέσσερις φορές μικρότερη από την
απόσταση Αθήνας Βρυξελλών!. Μια ήπειρο φιλόξενη για τoυς
συμπατριώτες μας που από τις αρχές του περασμένου αιώνα
ταξίδεψαν,
δούλεψαν,
εγκαταστάθηκαν
και
αρκετοί
μεγαλούργησαν από την Αίγυπτο ως την Νότιο Αφρική. Μια
τεράστια ήπειρο με μεγάλο φυσικό πλούτο, μεγαλειώδεις φυσικές
ομορφιές, ένα μωσαϊκό πολιτισμών και ένα έμψυχο υλικό
ανθρώπων με δυναμισμό, στωικότητα και επινοητικότητα και με τις
Αφρικανές γυναίκες που αποτελούν κορυφαίο κεφάλαιο αξιοσύνης.
Και όμως, όταν αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το Επιμελητήριο,
χρειάστηκε να αποταθεί ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής μαζί με
όλους τους Αφρικανούς πρέσβεις στον τότε Υπουργό Εξωτερικών
Γιώργο Παπανδρέου για να ξεπεραστεί η γραφειοκρατική
απόρριψη αναγνώρισής μας επειδή δεν είμασταν διμερές
επιμελητήριο όπως απαιτούσε ο νόμος και κυρίως λόγω «
αμελητέων» οικονομικών σχέσεων με την Υποσαχάρια Αφρική!
Ήταν βέβαια η εποχή της «διείσδυσης στα Βαλκάνια»…
Η ιδέα του Επιμελητηρίου γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1998 σε
συνάντηση μας στην πρεσβεία της Νοτίου Αφρικής με τον τότε
πρέσβη David Jacobs, και την Ελένη Βάσσου, πρόξενο Μαυρικίου.
Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε .Το δικό μου κίνητρο ήταν η
αγάπη μου για την Αφρική. Πέρα από τα επαγγελματικά μου ταξίδια
σε πολλές χώρες της Αφρικής ως στέλεχος του ΟΗΕ είχα επισκεφθεί
το προηγούμενο χρόνο 14 κράτη της Υποσαχάριας Αφρικής ως
έκτακτος απεσταλμένος του ΥΠΕΞ και συνάντησα αποδήμους και
ως Έλληνας μια θερμή υποδοχή από τις αφρικανικές κυβερνήσεις.
Είχαμε αντιληφθεί τότε ότι η Αφρική είχε επιτύχει εντυπωσιακούς
ρυθμούς ανάπτυξης και παρά τις σποραδικές σοβαρές αντιξοότητες
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η ειρήνη, ακόμη και η δημοκρατική σταθερότητα, είχαν κερδίσει
έδαφος και οι περιφερειακές συνεργασίες διεύρυναν την αγορά και
για προϊόντα για τα οποία η χώρα μας είχε ισχυρότερα συγκριτικά
πλεονεκτήματα από τις πλουσιότερες δυτικές οικονομίες. ‘Ήταν
βέβαια η εποχή λίγο πριν από το κινεζικό τσουνάμι…
Το 1999 όταν ιδρύσαμε το Επιμελητήριο είχαμε την τύχη να
πλαισιωθούμε από σημαντικούς επιχειρηματίες, επίτιμους
προξένους, ακαδημαϊκούς, με εμπειρία ή ζωηρό ενδιαφέρον για την
Αφρική που εξέλεξαν το πρώτο 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Έξι
από τα πρώτα μέλη είναι ακόμη στο Δ.Σ. μας σήμερα και σχεδόν
όλοι είναι παρόντες στο αμφιθέατρο. Δύο από τα πρώτα μας μέλη,
και που ήσαν ανάμεσα στους σημαντικούς μας χορηγούς, η
Θεοδότη Μανδύλα και ο Ρωμαίος Μπαρμπερόπουλος, μας λείπουν,
έφυγαν από την ζωή.
Οι στόχοι του Επιμελητηρίου, όπως περιέχονται με λεπτομέρεια στο
καταστατικό, είναι βασικά η ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην
Ελλάδα και στις χώρες της Αφρικής, δηλαδή οι διάφορες
δραστηριότητές μας αποβλέπουν να καταστήσουν περισσότερο
γνώριμη κυρίως την Υποσαχάρια Αφρική,, να κεντρίσουν το
ενδιαφέρον επιχειρηματιών της Ελλάδας για εμπορικές και
επενδυτικές σχέσεις παρουσιάζοντας τα συγκριτικά μας
πλεονεκτήματα για εξαγωγές και προοπτικές και ευκαιρίες για
επενδύσεις στις Αφρικανικές χώρες .
Ανάμεσα στις δραστηριότητές μας είναι η συγκέντρωση και
παροχή πληροφοριών, για την οικονομική κυρίως κατάσταση στις
αφρικανικές χώρες και προοπτικές, και για εξελίξεις στους
παραγωγικούς και εμπορικούς τομείς, τους σχετικούς ρυθμιστικούς
κανόνες και το επιχειρηματικό κλίμα. Γενικά , την προώθηση και
διευκόλυνση των οικονομικών, τουριστικών, πολιτιστικών
σχέσεων.. Τέλος, η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής
επιχειρηματικής κοινότητας και η ενεργός συμμετοχή της χώρας
μας στην συμβολή της Ευρώπης στην οικονομική ανάπτυξη της
ηπείρου.
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Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και συναντήσεων που
στοχεύουν στην ενημέρωση, διευκόλυνση των επαφών και
ανταλλαγών εμπειριών και διαπραγματεύσεων, η διοργάνωση
επιχειρηματικών αποστολών, η συνεργασία με τις Αφρικανικές
διπλωματικές αντιπροσωπίες σε εκδηλώσεις και
υποδοχές
επισήμων εκπροσώπων τους και τακτικές επαφές με κρατικές
υπηρεσίες, με συνδέσμους επιχειρηματιών , επιμελητηρίων και
αυτοδιοικητικών οργάνων και η ιστοσελίδα μας είναι μερικά από
τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη των σκοπών του
Επιμελητηρίου.
Δεν θα σας κουράσω απαριθμώντας τις ημερίδες, μερικές έγιναν σε
αυτήν την αίθουσα, με παρουσιάσεις της Υποσαχάριας Αφρικής ή
ορισμένων χωρών ή μιας αφρικανικής χώρας, με την συμμετοχή
Αφρικανών διπλωματών, επιτίμων προξένων και επιχειρηματιών
και με εισηγήσεις μελών του Επιμελητηρίου τα οποία
ενεργοποιούνται στην Αφρική και εκθέτουν τις πολύτιμες εμπειρίες
τους. Ο καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας, ο μοναδικός σχεδόν
ακαδημαϊκός που ασχολείται με την Αφρική, και ήταν συχνά, όπως
και σήμερα, πρωταγωνιστής στις ενημερώσεις και αναλύσεις.
Οι Ημερίδες και συνέδρια έγιναν και
σε συνεργασία με
επιμελητήρια , με το ΣΕΒ και το ΣΕΒΕ, το ΕΒΕΑ Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, το Τεχνικό Επιμελητήριο, κ.α., με αυτοδιοικητικές
αρχές και τοπικά επιμελητήρια . Και όχι μόνον στην Πρωτεύουσα.
Αλλά και σε σημαντικές πόλεις της επαρχίας. Συχνά στην
Θεσσαλονίκη αλλά και στην Δράμα, Λαμία, Ηράκλειο, Τρίπολη,
Κόρινθο ,Πάτρα και Καλαμάτα.
Επιπλέον workshops, που αφορούν σε οδηγίες για επιτυχείς
εξαγωγές, σε πηγές χρηματοδότησης, σε δυνατότητες ασφάλισης
εξαγωγικών πιστώσεων,, σε marketing, κ.α.. Οργανώνουμε επίσης
workshop για την χρήση του ισότοπου Africa at a Glance της
ιστοσελίδας μας , μια εξαιρετικά χρήσιμη πηγή δυσεύρετων
πληροφοριών ευρύτατης γκάμας που συνέθεσε μέλος του Δ.Σ. μας,
ο κ. Αντωνακάκης, και που εντοπίζει πέρα από στατιστικά στοιχεία
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και θεσμούς, μικρές και μεγάλες εταιρίες σε όλους του τομείς και
κλάδους και σε όλες τις χώρες της Αφρικής.
Θα σταθώ σε 3-4 δραστηριότητές μας που είχαν ιδιαιτερότητα. Η
σημαντικότερη ίσως δραστηριότητα από άποψη δημοσιότητας
ήταν τον Μάιο του 2008 με Υπουργό Εξωτερικών την κυρία Ντόρα
Μπακογιάννη που διοργανώθηκε ένα διήμερο συνέδριο στο
Ζάππειο με τίτλο « Africa Day- Αfrica and Greece: Prospects of
Economic Cooperation and Development» με την συμμετοχή
Υπουργών από την Αγκόλα, Κένυα, Κογκό, Λιβερία, Μποτσουάνα
και Νιγηρία, και κορυφαίων Ελλήνων επιχειρηματιών.
Επι πλέον το Επιμελητήριό μας επιμελήθηκε την οργάνωση της
ομιλίας του προέδρου της Νοτίου Αφρικής Thabo Mbeki, στην
διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο
του 2005, και εκδηλώσεις με ομιλητές τους υφυπουργούς
Εξωτερικών Ευριπίδη Στυλιανιδη και του Σπύρου Κουβέλη και
πολλών Αφρικανών πρέσβεων διαπιστευμένων στην Ελλάδα με
έδρα την Αθήνα ή άλλη πρωτεύουσα.
Το Επιμελητήριο εγκαινίασε επίσης προσκλήσεις σε γεύματα με
υφυπουργούς Εξωτερικών, υπεύθυνων για οικονομική διπλωματία
και μελών μας και άλλων ενδιαφερομένων και έτσι είχαμε πολύ
ενδιαφέρουσες και χρήσιμες συζητήσεις με τον κ. Πέτρο Δούκα,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και Σπύρο Κουβέλη.
Πήραμε μέρος με δικό μας περίπτερο σε συστέγαση με 2-3
Αφρικανικές χώρες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2010,
και τα επόμενα δύο χρόνια.
Εγκαινιάσαμε επίσης σειρά συναντήσεων των μελών μας
(Networking) που δίνει την ευκαιρία γνωριμιών, συμβουλών και
ανταλλαγής εμπειριών, μεταξύ στελεχών ελληνικών πολυεθνικών
εταιριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρι και ατόμων πολλά από
τα οποία ενεργοποιήθηκαν στην Αφρική μετά το ξέσπασμα της
οικονομικής κρίσης.
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Η εκδήλωση Μνήμης για τον Νέλσον Μαντέλα που συγκέντρωσε
μεγάλο ακροατήριο αποτέλεσε τιμή για ένα έντιμο και σοφό
αγωνιστή για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και
υπόμνηση για την αξία της δημοκρατίας στον κόσμο και ιδιαίτερα
στην Αφρική.
Το ΕλληνοΑφρικανικό Επιμελητήριο το 2007 έγινε δεκτό ως μέλος
του ΕBCAM, European Business Council for Africa and the
Mediterranean , οργάνωση με έδρα τις Βρυξέλλες με μέλη
επιμελητήρια και συνδέσμους από δέκα ευρωπαϊκές χώρες ,
αντιπροσωπεύοντας 4 χιλιάδες εταιρίες που λειτουργούν στην
Αφρική, και αποτελούν τον δίαυλο του ιδιωτικού τομέα προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαικής Επιτροπής.
Ο κ. Σπαχής
Γενικός Γραμματέας του EBCAM που έχουμε την τύχη να βρίσκεται
στην Αθήνα θα μας εκθέσει σε λίγο τις δράσεις και τα οφέλη
συμμετοχής στο ΕΒCΑΜ.
Όταν ανέλαβα την ετήσια προεδρία του EBCAM προσκάλεσα, τον
Ιούνιο 1997 τα μέλη του στην Αθήνα για την Γενική Συνέλευση. Οι
πρόεδροι των Επιμελητηρίων των 10 ευρωπαϊκών κρατών, οι
περισσότεροι σε ηγετικές θέσεις μεγάλων εταιριών, μέχρι
πρόσφατα μιλούν με ενθουσιασμό για τις τρείς Αθηναϊκές τους
μέρες , για τις επαφές που είχαν με επιφανή μέλη της πολιτικής, και
του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και για το πολιτιστικό μέρος
της παραμονής τους.
Επιχειρηματικές Αποστολές αποτελούν μια σχετικά πρόσφατη
δραστηριότητά μας. Σε συνδιοργάνωση με το ΣΕΒ, επιχειρηματική
αποστολή επισκέφθηκε το 2018 την Νότιο Αφρική, Μοζαμβίκη και
Μποτσουάνα, τον περασμένο Μάρτιο την Κένυα και Αιθιοπία με την
συμμετοχή του Υφυπουργού Τέρενς Κουίκ, ενώ ξανά σε συνεργασία
με το ΣΕΒ θα φύγει την προσεχή εβδομάδα αποστολή για την
Ζάμπια και Τανζανία. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι
προετοιμάζουμε αποκλειστικά με δική μας οργάνωση,
επιχειρηματική αποστολή στην Γκάνα την ερχόμενη άνοιξη, με την
συμβολή του Ομίλου Μυτιληναίου που εκπροσωπείται και στο Δ.Σ.
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μας και άλλων φορέων. Λόγω της συμμετοχής μας στο EBCAM τα
μέλη μας μπορούν να συμμετάσχουν σε
αποστολές που
οργανώνονται από επιμελητήρια ευρωπαϊκών χωρών που
διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και συνοδεύονται συνήθως από
υπουργούς των κυβερνήσεων τους.
Θεωρώ ότι το Επιμελητήριο με τα μέσα που διαθέτει,( στηρίζεται
τα τελευταία χρόνια σε ένα στέλεχος πλήρους απασχόλησης – την
κυρία Ζαχαράκη- παλαιότερα στηριζόμασταν μόνο σε εθελοντική
υπηρεσία και στεγάζεται τώρα στο Μανιατάκειο ϊδρυμα ) έχει
πληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τους φιλόδοξους στόχους του.
Τα μέλη του 35 στην αρχή έχουν φτάσει στους 220. Τα έσοδά μας
προέρχονται από τις ετήσιες εισφορές των μελών ( δυστυχώς
σήμερα δεν είναι όλα τα μέλη ταμειακά ενήμερα) και από χορηγίες
ορισμένων μελών. Ελπίζουμε τώρα με την έξοδο από την κρίση και
την ενίσχυση της εξωστρέφειας το οικονομικό μας πρόβλημα θα
αντιμετωπισθεί και θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε τις
δραστηριότητές μας και να εμβαθύνουμε τις πληροφορίες και τις
άλλες υπηρεσίες που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε.
Εμείς στο Επιμελητήριο πιστεύουμε ότι έχουμε συντελέσει τόσο
στην γενική ενημέρωση γύρω από την μεγάλη γειτονική μας ήπειρο,
όσο και σε συγκεκριμένες αποφάσεις επιχειρηματικής
δραστηριοποίησης στην Αφρική. Ενισχύσαμε την εξωστρέφεια της
οικονομίας μας , και ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς και την
πληρέστερη κατανόηση των συνθηκών και των προσδοκιών των
αφρικανικών χωρών.
Η μικρή Ελλάδα , αν και κάπως
καθυστερημένα, εμφανίζεται ξανά στην σκηνή της μεγάλης
Αφρικής. Για ένα αμοιβαίο όφελος, για μια εγκάρδια σχέση
εμπιστοσύνης και φιλίας.
*

*
*
Σωτήρης Μουσούρης
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