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ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ 

ΚΟΤ ΖΑΝΝΩ ΑΠΙΚΙΑΝ 

 

Αξιότιμε κφριε Γενικζ, κφριε Νομάρχα και νεοεκλεγζντα Περιφερειάρχθ τθσ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ, κφριε νεοεκλεγζντα Διμαρχε τθσ Θεςςαλονίκθσ, Κφριε 

Γενικζ Πρόξενε τθσ Σουρκίασ, Κφριοι των διπλωματικϊν ςωμάτων, Κφριοι πρόεδροι 

Επιμελθτθρίων, υνδζςμων, Φορζων, αξιότιμοι κυρίεσ και κφριοι καλεςμζνοι. 

 

Καταρχιν κζλω να ςασ καλωςορίςω ςτθν Ημερίδα Ελλθνοτοφρκικθσ Οικονομικισ 

υνεργαςίασ που γίνεται για πρϊτθ φορά ςιμερα ςτθν Θεςςαλονίκθ. Επίςθσ κζλω 

να ευχαριςτιςω κερμά τουσ ςυνδιοργάνωνεσ το ΚΕΠΠ ( Κζντρο Ερευνϊν 

Προοδευτικήσ Πολιτικήσ ) και τον Πρόεδρο του Πρϊην Τπουργό κ. Γιάννο 

Παπαντωνίου κακϊσ και το DEIK ( το υμβοφλιο Εξωτερικϊν Οικονομικϊν 

Τποθζςεων τησ Σουρκίασ ) και τον Πρόεδρο του Σοφρκο Ελληνικοφ υμβουλίου κ. 

ελίμ Εγκελί  που μασ βοικθςαν για τθν ςθμερινι οργάνωςθ, κακϊσ και τουσ 

χορηγοφσ, που μασ υποςτιριξαν με τθν ευγενι και πολφτιμθ χορθγία τουσ. 

 

Ελπίηω ςιμερα  χάρθ ςτουσ εκλεκτοφσ καλεςμζνουσ και ομιλθτζσ που ζχουμε, να 

ακουςτοφν ενδιαφζρουςεσ απόψεισ και προτάςεισ για τθν περαιτζρω βελτίωςθ των 

οικονομικϊν ςχζςεων τθσ Ελλάδασ και τθσ Σουρκίασ, ςε ςυνζχεια τθσ προςπάκειασ  

που γίνεται  εδϊ και μια 10ετια.. 

Εγϊ, κζλω να επικεντρωκϊ ςε κάποια ςθμεία τα οποία πιςτεφω ότι είναι ικανά να 

δϊςουν τθν αφορμι για ν ακουςτοφν ενδιαφζρουςεσ απόψεισ. 

 

ιμερα, θ Ελλάδα βρίςκεται ςε μια αρκετά δυςμενι οικονομικι περίοδο που όλοι 

και βαςικά ο επιχειρθματικόσ κλάδοσ αναηθτάμε  τρόπουσ και ςυνεργαςίεσ που 

μποροφν να βελτιϊςουν τθν δυςμενι κατάςταςθ. Πιςτεφω ότι όλοι ςυμφωνοφμε 

ότι δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωςθ ςε καμία περίπτωςθ εάν δεν υπάρξει ςοβαρι 

οικονομικι ανάπτυξθ !  

Εκτόσ από τόλμθ και φανταςία θ οικονομικι ανάπτυξθ ζχει δυο βαςικά ςτθρίγματα.  
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Σο πρϊτο είναι θ οικονομικι ανάπτυξθ ςτον επιχειρθματικό κόςμο, με επενδφςεισ, 

αφξθςθ των κφκλων εργαςιϊν και κερδϊν των επιχειριςεων, με δθμιουργία νζων 

ςυνεργαςιϊν κλπ., και το δεφτερο κ εξίςου ουςιαςτικό μ επενδφςεισ δθμοςίων 

ζργων.  

 

Όπωσ ξζρουμε παρόλο που οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ ζχουν τθν ευκαιρία να 

επενδφουν με άνεςθ ςτθν Σουρκία, δυςτυχϊσ οι τουρκικζσ επιχειριςεισ δεν 

αντιμετωπίηουν το ίδιο εφκολο κακεςτϊσ ςτθν Ελλάδα. Με αποτζλεςμα οι 

επενδφςεισ τθσ Σουρκίασ ςτθν Ελλάδα να είναι ελάχιςτεσ. Δεν κα μπω ςε 

λεπτομζρειεσ για τουσ λόγουσ, γιατί πιςτεφω πωσ κα ςυηθτθκοφν αργότερα. Μια 

άλλθ ςθμαντικι διαπίςτωςθ είναι ότι τισ περιςςότερεσ φορζσ, επειδι τυχαίνει ωσ 

χϊρεσ να παράγουμε τα ίδια αγακά, κοιτάμε πρϊτα ποιοσ κα πουλιςει ςε ποιον, 

που κ αυτό δυςτυχϊσ ζχει τα όρια του, και το αποτζλεςμα είναι ότι αφινουμε ωσ 

τελευταία επιλογι το να ενϊςουμε τισ δυνάμεισ μασ και να ςυνεργαςτοφμε.  

 

Εδϊ λοιπόν είναι, που κζλω να τραβιξω τθν προςοχι ςασ.  

Η Σουρκία όπωσ ξζρουμε διακζτει τον μεγαλφτερο ςτόλο φορτθγϊν διεκνϊν 

μεταφορϊν ςτθν Ευρϊπθ, περίπου 46’000 αυτοκίνθτα με μζςο χρόνο θλικίασ 4,2 

ζτθ, αντικζτωσ θ Ελλάδα,  χάρθ ςτα κλειςτά επαγγζλματα μόνο περίπου 3’000 

φορτθγά διεκνϊν μεταφορϊν. Παρόλα ταφτα θ Ελλάδα διακζτει τον μεγαλφτερο 

ςτόλο καλάςςιασ μεταφοράσ.  

Σι κα ιταν λοιπόν πιο λογικό από το, αντί να ανταγωνιηόμαςτε, να δθμιουργιςουμε 

ςυνεργαςίεσ ςε κζματα διαμετακόμιςησ εμπορευμάτων.  Κοινά Κζντρα Logistics, 

ζνασ κλάδοσ με ςθμαντικι άνοδο τισ επόμενεσ δεκαετίεσ, ζνασ κλάδοσ του 

μζλλοντοσ,  παντρεφοντασ τισ χερςαίεσ δυνάμεισ τθσ Σουρκίασ με τισ καλάςςιεσ 

δυνάμεισ τθσ Ελλάδασ. Και φυςικά μια ςυνεργαςία που δεν χρειάηεται εςωτερικό 

ανταγωνιςμό. Είναι λοιπόν τόςο δφςκολο να φανταςτοφμε ςε λίγεσ δεκαετίεσ το 

Αιγαίο ωσ Παγκόςμιο Κζντρο Logistics ? 

Όςο για τον ςιδθρόδρομο πιςτεφω πωσ ακόμα πάςχουμε ςοβαρά ςαν χϊρεσ ςε 

ςφγκριςθ με άλλεσ ευρωπαϊκζσ. Κ εδϊ είναι το δεφτερο ςθμείο που κζλω να 

επικεντρωκϊ. 
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ιμερα όλοσ ο πολιτιςμζνοσ κόςμοσ για μεταφορζσ εμπορευμάτων και για τθν 

μετακίνθςθ πολιτϊν, που είναι εξίςου ςθμαντικό,  χρθςιμοποίει ςε μεγάλο βακμό 

τισ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ, και όχι μόνο για λόγουσ, αςφάλειασ, ευκολίασ και 

αμεςότθτασ αλλά και ωσ βελτίωςθ των οικολογικϊν και περιβαλλοντολογικϊν 

ςυνκθκϊν που ηοφμε.  

ιμερα χάρθ ςτθν Εγνατία οδό θ οδικι απόςταςθ μεταξφ τθσ Θεςςαλονίκθσ και τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ με ΙΧ μειϊκθκε ςε 7-7:30 ϊρεσ με ότι ςυνεπάγεται αυτό, τα 

λεωφορεία κάνουν 12-13 ϊρεσ, και το τρζνο 14 με 15 ϊρεσ ! Και μιλάμε για μια 

απόςταςθ 550-600 χλμ. ! Όςον αφορά τα δρομολόγια εναζριασ κυκλοφορίασ 

 μεταξφ τθσ Θεςςαλονίκθσ και τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, όπωσ ξζρετε ζχουν διακοπεί 

εδϊ και αρκετό καιρό. 

 

Πωσ μποροφμε λοιπόν να αναπτφξουμε ςυνεργαςίεσ ςτην Βόρεια Ελλάδα εάν δεν 

υπάρχει η άνεςη μετακίνηςησ των επιχειρηματιϊν ? 

 

Σθν εποχι που θ Γαλλία, θ Κίνα και άλλεσ χϊρεσ καταςκευάηουν τρζνα τα οποία 

αγγίηουν τα 500 χλμ ταχφτθτα τθν ϊρα, τθν εποχι που ταξιδεφουμε με άνεςθ ςε 2 

ϊρεσ και 15 λεπτά από το κζντρο Παριςιοφ ςτο κζντρο του Λονδίνου, γιατί να μην 

μποροφμε να ταξιδζψουμε κ εμείσ ςε 3:00-3:30 ϊρεσ από την Θεςςαλονίκη προσ 

την Κωνςταντινοφπολη και αμφίδρομα?  

 

Φανταςτείτε λοιπόν για λίγο αν υπιρχε μια γραμμι γριγορου τρζνου το μζγεκοσ 

ανάπτυξθσ και τουριςμοφ που κα μποροφςε να επιφζρει ςτθν Βόρεια Ελλάδα.  

Από μια πόλθ με ςχεδόν 20 εκατομμφρια κατοίκουσ, μια πόλθ που οι Ζλλθνεσ είναι 

ςυναιςκθματικά  δεμζνοι, μια πόλθ που ςιμερα αναδεικνφεται με τθν πρόςφατθ 

μελζτθ Global Metro Monitor που ςυντάχτθκε από το LSE ( London School of 

Economics ), Deutsche Bank Research και το think tank Brookings Institution ωσ 

παγκοςμίωσ 1η για τθν επίδοςθ τθσ το τελευταίο ζτοσ μεταξφ 150 μθτροπόλεων, 

λόγω αφξηςησ κατά 5,5 % των ειςοδημάτων και 7,3 % τησ απαςχόληςησ. 

Σελειϊνοντασ και για να μθν πολυλογϊ προτείνω επίςθσ τθν δθμιουργία μιασ 

κοινοπραξίασ ι ενόσ κοινοφ ςχεδίου που ςε ςυνεργαςία με τουσ φίλουσ μασ τουσ 

Κινζηουσ, Γάλλουσ ι όποιουσ άλλουσ, να φροντίςουμε για τθν δθμιουργία και άμεςθ 
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καταςκευι μιασ ταχείασ ςιδηροδρομικήσ γραμμήσ το ςυντομότερο δυνατόν 

μεταξφ τησ Θεςςαλονίκησ και τησ Κωνςταντινοφπολησ.  

Επιτζλουσ πρζπει να ζρθει και η ϊρα να φροντίςουμε και για κάποια ςοβαρά 

μεγάλα ζργα ςτην Βόρεια Ελλάδα.  

Κ αυτό πιςτεφω δεν ζχει ςχζςθ με το πότε και πωσ κα ιδιωτικοποιθκεί ο ΟΕ ι όχι. 

Και φυςικά δεν ζχω καμία αμφιβολία ότι για ζνα παρόμοιο project και τα λεφτά 

μποροφν να βρεκοφν. 

 

ασ ευχαριςτϊ όλουσ που μ ακοφςατε και ςασ εφχομαι καλι ακρόαςθ ςτθν 

ςυνζχεια και εποικοδομθτικζσ ςυνεργαςίεσ ςτθν θμερίδα.  

 

 

   


