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Μετά την κοσµογονική αλλαγή του 1989,που άλλαξε τη δοµή των διεθνών σχέσεων σε
ολόκληρο τον κόσµο, η οικονοµική ανάπτυξη, µέσα σε πλαίσιο δηµοκρατικών διαδικασιών
και ελεύθερης οικονοµίας, έχει καταστεί κοινός στόχος όλων ουσιαστικά των κοινωνιών,
και αποτελεί ένα οιονεί πολιτισµικό κεκτηµένο.
Η οικονοµική ανάπτυξη συνιστά σήµερα και τη µόνη νοητή στρατηγική για την πρόληψη ή
την άρση των συγκρουσιακών καταστάσεων που χαρακτηρίζουν ιστορικά ορισµένες
περιοχές της γης. Η προώθηση της οικονοµικής συνεργασίας µετατρέπει βαθµηδόν τη
σύγκρουση σε συναίνεση και οδηγεί σταδιακά στην άρση των αντιθέσεων. Γι’ αυτό και οι
πιο συνετές στρατηγικές ασφάλειας προσδίδουν υψηλή προτεραιότητα στην εγκαθίδρυση
και εµβάθυνση της οικονοµικής συνεργασίας στις περιοχές όπου υποβόσκουν εντάσεις.
Στην εποχή των ανοιχτών συνόρων και των ανοιχτών αγορών, ο πολιτικός ανταγωνισµός
µπορεί να αποβαίνει σε βάρος των λαών, να αποµειώνει τη δυναµική των χωρών και να
υπονοµεύει τη µελλοντική τους εξέλιξη µέσα στο σηµερινό, σκληρά απαιτητικό παγκόσµιο
περιβάλλον.
Τα αρνητικά για τις δύο χώρες µας αποτελέσµατα των µακρόχρονων τριβών είναι ορατά
στον καθένα –και αισθητά στην οικονοµία, την πολιτική και την κοινωνία των δύο χωρών
µας. Τολµώ να πω, ότι άλλο θα ήταν το επίπεδο της δυναµικής στη διεθνή παρουσία και
των δύο σήµερα, αν δεν µας κατέτρωγε επί δεκαετίες το σαράκι της πολιτικής
αντιπαράθεσης και της αµοιβαίας δυσπιστίας.
Η οικονοµική συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας είναι η µόνη ορατή και αµοιβαία επωφελής
διέξοδος από τις παραδοσιακές φορτίσεις µεταξύ των δύο χωρών. Η οικονοµική
συνεργασία σε διµερές και πολυµερές επίπεδο µπορεί να ενδυναµώσει τις προοπτικές
ανάπτυξης και των δύο πλευρών, που σήµερα αποδυναµώνονται από την ανάπτυξη
εντάσεων, µε αρνητικό αναπτυξιακό αποτέλεσµα και στην ευρύτερη περιοχή.
Προς την κατεύθυνση αυτή –την κατεύθυνση µιας διαφορετικής ζεύξης οικονοµικών
συµφερόντων µεταξύ Ελλάδας και Τουρκία– σηµαντικό ρόλο παίζουν ήδη και ασφαλώς
µπορούν περαιτέρω να διαδραµατίσουν η ελληνική και τουρκική επιχειρηµατική κοινότητα.
Το µήνυµα αυτό, ακριβώς, πιστεύω ότι δίνει και η παρουσία σήµερα εδώ µιας από τις
πολυπληθέστερες ελληνικές επιχειρηµατικές αποστολές που έχουν επισκεφθεί ποτέ την
Τουρκία. Οι επιχειρηµατικές κοινότητες της Ελλάδας και της Τουρκίας έχουν να επιδείξουν
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µία παράδοση πρωτοπορίας χαράσσοντας δρόµους και διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο
στη βελτίωση του κλίµατος, στην προσέγγιση των λαών.
Με τη διορατικότητα και τη δηµιουργικότητα που τους διακρίνει, Τούρκοι και Έλληνες
επιχειρηµατίες θα συνεχίσουν να αναζητούν και να συνάπτουν συµµαχίες δηµιουργώντας
πολλαπλασιαστικό όφελος µε κοινό παρονοµαστή την ευµάρεια των δύο λαών.
Θα ήταν βέβαια αφελές να παραγνωρίσει κανείς ότι η οικονοµική συνεργασία δεν
αναπτύσσεται σε πολιτικό κενό. Η οικονοµική προσέγγιση µεταξύ δύο χωρών µπορεί να
διευκολύνει, αλλά δεν υποκαθιστά την οµαλή πολιτική τους συνύπαρξη –πόσω µάλλον
όταν πρόκειται για δύο όµορες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Τουρκία.
Η επιχειρηµατική δυναµική χρειάζεται το υπέδαφος της ειλικρινούς και συνεπούς πολιτικής
βούλησης, γιατί µόνο αυτή µπορεί να δηµιουργήσει ένα πολιτικό κεφάλαιο καλής πίστης –
και να εµφυσήσει στους δύο λαούς µας µια πιο παραγωγική αντίληψη για τις µεταξύ τους
σχέσεις και τα αµοιβαία τους συµφέροντα. Η αγορά µπορεί να ανοίξει τον δρόµο. Αλλά
µόνο η πολιτική µπορεί να τον ασφαλτοστρώσει….
Γι’ αυτό και θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική –περισσότερο από συµβολική θα έλεγα– την κοινή
παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών µας σήµερα εδώ. Τόσο ο Ταγίπ Ερντοάν
όσο και ο Κώστας Καραµανλής πιστεύουν στην ανάγκη εδραίωσης σχέσεων
εµπιστοσύνης και αναπτυξιακής συνύπαρξης µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, στο πλαίσιο
τόσο της µεγάλης ευρωπαϊκής αγοράς µε την οποία η Τουρκία έχει ήδη συνδεθεί, όσο και
της Μεσογειακής Λεκάνης και στις Παρευξείνιες περιοχές. Προσβλέπουµε στη συνεπή
βούληση δύο πολιτικών της νέας εποχής, οι οποίοι έχουν συνείδηση –το διακηρύσσουν, το
δείχνουν– ότι η πολιτική εξοµάλυνση και η οικονοµική συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών
µας αποτελεί ζωτική προϋπόθεση για την πρόοδο και την ευηµερία τους µέσα στο
σύγχρονο κόσµο.
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