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Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Ταγίπ, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, κυρίες και 

κύριοι Πρεσβευτές. Να ζητήσω συγνώµη που αργήσαµε, αλλά ήταν γεµάτη συµβολισµούς 
η σηµερινή ηµέρα, µε την επίσκεψή µας εδώ, στο Ερζερούµ. Και ήταν σίγουρα πολύ 
συµβολική η ηµέρα και για τις δύο χώρες µας, την Ελλάδα και την Τουρκία. 

Αλλά και η πρόσκληση, και η οµιλία µου στη Σύνοδο των Πρέσβεων, δηλαδή στη 
ραχοκοκκαλιά της τουρκικής διπλωµατίας, είναι γεµάτη συµβολισµούς. Είναι ταυτόχρονα 
µια ευκαιρία να µιλήσουµε ξεκάθαρα και ανοιχτά για το µέλλον µας. 
Πριν από εµάς, δύο µεγάλοι ηγέτες έκαναν την αρχή, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κεµάλ 
Ατατούρκ, αυτοί που έχτισαν τις σηµερινές πατρίδες µας και έβαλαν τα θεµέλια για την 
ειρήνη. 

∆εν ήταν µια προσπάθεια φυσική και αβίαστη, γεννήθηκε µέσα από τις στάχτες του 
πολέµου. Ήταν µια προσπάθεια µετρηµένη, που βασίστηκε στην εµπειρία της 
καταστροφής, στο ρεαλισµό και το συµφέρον, το αµοιβαίο συµφέρον, και γι' αυτό άντεξε. 
Ποιο είναι σήµερα το συµφέρον µας: η ειρήνη ή η σύγκρουση; Ο αµοιβαίος σεβασµός ή η 
προσπάθεια επιβολής του ενός επί του άλλου; 

Είχα το προνόµιο, µαζί µε τον αείµνηστο φίλο, τότε Υπουργό Εξωτερικών, Ισµαήλ 
Τζεµ, στον οποίο αποτίνω φόρο τιµής από αυτό το βήµα, να αρχίσουµε µαζί µια νέα 
προσπάθεια ελληνοτουρκικής προσέγγισης. 

Μοιραστήκαµε ένα κοινό όραµα, προσπαθήσαµε να του δώσουµε σάρκα και οστά, 
παλεύοντας µε τις δυσκολίες και τις στερεότυπες αντιλήψεις που επικρατούσαν και στις 
δύο πλευρές. 
                        Νοµίζω ότι πετύχαµε σε µεγάλο βαθµό το πρώτο µας βήµα. Καταφέραµε 
να σπάσουµε το φράγµα που χώριζε τους δύο λαούς. Οι οικονοµικές και εµπορικές µας 
σχέσεις εκτινάχθηκαν. Οι επαφές στο επίπεδο της Κοινωνίας των Πολιτών 
πολλαπλασιάστηκαν. 
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Ανακαλύψαµε σηµεία σύγκλισης και άρχισαν να διαλύονται φοβίες, που κρατούσαν τους 
δύο λαούς σε απόσταση. Ακόµα και το ψυχολογικό κλίµα µεταξύ των Ενόπλων ∆υνάµεων 
βελτιώθηκε, µέσα από επαφές που, στο παρελθόν, θεωρούνταν αδιανόητες. 
Πριν από ένα χρόνο, ανέλαβα την ηγεσία της χώρας µου, στην πιο δύσκολη συγκυρία των 
τελευταίων δεκαετιών. Και σήµερα, η Ελλάδα αναγεννιέται. 
Θέλει δίπλα της την Τουρκία, ως εταίρο στην πρόοδο και την ευηµερία. Γι' αυτό, έθεσα ως 
προτεραιότητα να ξαναπιάσουµε το νήµα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, εκεί όπου το 
αφήσαµε το 2004. 
Και ο Πρωθυπουργός σας, ο κ. Ερντογάν, ανταποκρίθηκε άµεσα. Και µαζί, βάλαµε σε νέες 
βάσεις τη συνεργασία µας. Εντατικοποιήσαµε τις προσπάθειες για την εξάλειψη των 
σηµείων τριβής, µε σηµαντικά βήµατα. 
Όπως η ίδρυση του Ανωτάτου Συµβουλίου Συνεργασίας, τον περασµένο Μάιο, αλλά και η 
απόφαση εντατικοποίησης των πολιτικών διαβουλεύσεων και των συνεχών επαφών, 
µεταξύ εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών. 
Στόχος µας, να µετατρέψουµε τη γειτονιά µας, σε περιοχή ειρήνης, σταθερότητας και 
ανάπτυξης για τους λαούς µας. Στόχος µας, να µετατρέψουµε την εξοµάλυνση των 
σχέσεών µας, σε µέρισµα ειρήνης για τις κοινωνίες µας. 
Ξέρω, Ταγίπ, ότι έχεις συνειδητά επιλέξει να συµβάλεις σε µια νέα σχέση ειρήνης και 
συνεργασίας µε την Ελλάδα. Σε µια νέα εποχή, µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτός ο 
στόχος είναι κοινός. 
Στο ερώτηµα «ειρήνη ή σύγκρουση», εµείς επιλέγουµε την ειρήνη. Έχει όµως και η ειρήνη 
τις προϋποθέσεις της. Και θέλω να µιλήσω ειλικρινά για τις δυσκολίες που έχουµε. Θεωρώ 
ότι αυτή είναι και η βάση, πάνω στην οποία µπορούµε να χτίσουµε την εµπιστοσύνη στις 
σχέσεις µας. 
Το λέω αυτό, γιατί η εµπιστοσύνη δύσκολα χτίζεται - και ξέρετε πόσα χρόνια παλεύω να 
τη χτίσω, µεταξύ των δύο χωρών µας - ενώ πολύ εύκολα η εµπιστοσύνη χάνεται. 
 

Παίρνω παράδειγµα µια πράξη της Τουρκίας προχθές. Την Τετάρτη, την παραµονή της 
άφιξής µου στην Τουρκία, οκτώ αεροσκάφη της Τουρκικής Πολεµικής Αεροπορίας 
πέταξαν πάνω από το Αγαθονήσι, ένα µικρό ελληνικό νησί, µε εκατόν πενήντα κατοίκους. 
Οκτώ αεροσκάφη παραβίασαν την ελληνική κυριαρχία. 
Γιατί; Ποιο είναι το νόηµα; Τι προσπαθεί να αποδείξει η Τουρκία; Αυτές οι ενέργειες δεν 
θα αλλάξουν το καθεστώς στο Αιγαίο, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Μπορεί να έχουν γίνει πια 
ρουτίνα για την Τουρκία. Μη νοµίζετε, όµως, ότι έχουν γίνει ρουτίνα για την Ελλάδα. 
Κάθε τέτοια ενέργεια θέτει ένα ερώτηµα στους Έλληνες, αν η Τουρκία έχει αποφασίσει να 
δηµιουργήσει διαφορετικές σχέσεις µε την Ελλάδα. 

 
Και ρωτώ: είµαστε καταδικασµένοι στην ένταση, στην καχυποψία, σε ενέργειες που, σε 
µια µέρα, µπορούν να υπονοµεύσουν την προσεκτική και συστηµατική δουλειά που 
χρόνια οικοδοµούµε; 
Αν το πίστευα αυτό, δεν θα ήµουν εδώ. Πιστεύω ότι κρατάµε τη µοίρα µας στα χέρια µας 
και πιστεύω στον Ταγίπ Ερντογάν. Έχω έναν αξιόπιστο συνοµιλητή. Και είναι ώρα να 
εµπεδώσουµε µαζί την εµπιστοσύνη µεταξύ µας και, τελικά, να οικοδοµήσουµε µια στέρεα 
ειρήνη. 
Και σήµερα, οι ραγδαίες διεθνείς οικονοµικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις 
µπορούν να αποτελέσουν τόπο συνάντησης, κοινού ενδιαφέροντος και κοινού 
συµφέροντος. 
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Μπορούν όµως και να αποτελέσουν σπινθήρα για περισσότερο ανταγωνισµό και 
σύγκρουση. Και αυτό είναι στο χέρι µας. Θα µείνω σε τρία χαρακτηριστικά, τα οποία 
θεωρώ σηµαντικά για την κουβέντα µας. 
Το ένα αφορά στην πολυπλοκότητα και την αλληλεξάρτηση όλων των κρατών και λαών 
στη νέα παγκόσµια κοινότητα. Το δεύτερο αφορά στην αλλαγή συσχετισµών στην 
παγκόσµια σκακιέρα. Και το τρίτο, στον τρόπο µε τον οποίο χειριζόµαστε τις νέες εξουσίες, 
τις νέες δυνάµεις που έχει η ανθρωπότητα. 
Είµαστε σε έναν κόσµο πολύ πιο πολύπλοκο, πολύ µεγαλύτερης αλληλεξάρτησης. Και το 
ερώτηµα είναι: αυτή η αλληλεξάρτηση δηµιουργεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ασφάλεια και 
σιγουριά στις κοινωνίες µας; 
Ας πάρουµε πρόσφατα παραδείγµατα. Στο όχι µακρινό παρελθόν, η κρίση στους «τίγρεις 
της Ασίας» είχε επιπτώσεις µέχρι και στη Λατινική Αµερική. Ακόµα περισσότερο, είδαµε τι 
συνέβη όταν κατέρρευσε µια τράπεζα, η «LEHMAN BROTHERS» - ουδείς περίµενε µια 
παγκόσµια οικονοµική ύφεση. 
Ακόµα κι όταν η Ελλάδα βρέθηκε µε υψηλό έλλειµµα, κανείς δεν θα µπορούσε να 
προβλέψει την κρίση στο οικοδόµηµα του ευρώ. Θα είµαστε, λοιπόν, εξαρτηµένοι από 
τυχαία γεγονότα; 
Αυτή, βεβαίως, είναι η θεωρία του χάους. Για τους δυο µας, για την Ελλάδα και την 
Τουρκία, ή γενικότερα για τη γειτονιά µας, µπορούµε να αφήσουµε το  τυχαίο να µας 
προσδιορίσει; Αυτό θέλουµε; 
Γι' αυτό, χρειάζεται να εµπεδώσουµε κανόνες στις σχέσεις µας, αρχές του ∆ιεθνούς 
∆ικαίου, συµφωνίες και ευνοµία. Η σχέση µας πρέπει να βασιστεί σε γερές βάσεις, αρχών 
και καλής γειτονίας. 
Αυτές θα είναι οι βάσεις, ώστε να δηµιουργηθεί µια ισχυρή αίσθηση εµπιστοσύνης µεταξύ 
µας. Βάσεις, που εγγυώνται την ακλόνητη εµπιστοσύνη µεταξύ µας. 
Γι' αυτό, είναι πολυτέλεια επικίνδυνη, να µη λύνουµε π.χ. τη διαφορά µας στη θάλασσα, 
που αφορά στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Αυτή η διαφορά αποτέλεσε την 
αφετηρία της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης στις αρχές της δεκαετίας του '70 και 
συνεχίζει να αποτελεί το κύριο πρόβληµα στις διµερείς µας σχέσεις. 
Από το 2002, µε τις διερευνητικές επαφές, προσπαθούµε να διαπιστώσουµε εάν υπάρχει 
κοινό έδαφος, που θα µπορούσε να οδηγήσει σε συµφωνηµένη διευθέτηση. 
Σήµερα, έχουµε εντατικοποιήσει τις επαφές αυτές. Οφείλουµε να καταβάλουµε κάθε 
δυνατή προσπάθεια, για την εξεύρεση µιας αµοιβαία αποδεκτής λύσης. 
Αν δεν το καταφέρουµε µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, πρέπει να απευθυνθούµε στη 
διεθνή ∆ικαιοσύνη, για να κριθεί το ζήτηµα µε βάση το ∆ιεθνές ∆ίκαιο. Στο µεταξύ, πρέπει 
να γίνουν βήµατα για µείωση της έντασης, µιας έντασης που δηλητηριάζει το µεταξύ µας 
κλίµα και δηµιουργεί αυξηµένους κινδύνους ατυχηµάτων και θερµών επεισοδίων - 
ενέργειες για τις οποίες µίλησα προηγουµένως. 
Αν πραγµατικά η Τουρκία εννοεί ότι θέλει την ειρήνη, αυτά πρέπει να σταµατήσουν. Στη 
σύγχρονη διεθνή έννοµη τάξη, η ειρηνική επίλυση των διαφορών και η καλή γειτονία 
αποτελούν θεµελιώδεις άξονες του παγκόσµιου συστήµατος αρχών. 
Εσείς είστε έµπειροι διπλωµάτες, γνωρίζετε καλά ότι στο σηµερινό κόσµο η απειλή 
πολέµου δεν έχει θέση, ούτε λύνει προβλήµατα. Σίγουρα όχι από µια Τουρκία, που 
δηλώνει ότι θέλει µηδενικά προβλήµατα µε τους γείτονές της. 
Κυρίες και κύριοι, η δεύτερη εξέλιξη που βλέπουµε, είναι η σηµαντική αλλαγή οικονοµικών 
συσχετισµών στον πλανήτη µας. Η οικονοµική εξουσία µεταφέρεται συστηµατικά πιο 
ανατολικά, κοντά στις αναδυόµενες οικονοµίες, όπως της Ασίας και τις ονοµαζόµενες 
«BRICs». 
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Όµως, τι σηµαίνει αυτό; Πολύ απλοϊκά, θα µπορούσα να περιγράψω δύο διαφορετικές 
κατευθύνσεις σε έναν πολυπολικό κόσµο. Ένας είναι του έντονου ανταγωνισµού, για τις 
όλο και σπανιότερες πηγές ενέργειας, πρώτων υλών, υδάτων, καλλιεργήσιµης γης - που 
εγγυάται τη διατροφική ασφάλεια για πολλούς λαούς - τον αγώνα για τεχνολογική ή 
στρατιωτική υπεροχή, την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων ή τον συνεχή και νέο πόλεµο 
πια στον κυβερνοχώρο. 
Και όλα αυτά, µε παράλληλο αγώνα διαφόρων πια δυνάµεων, για νέες ζώνες επιρροής, 
στην Αφρική, στον Καύκασο, σε περιοχές της Ασίας, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, της 
Λατινικής Αµερικής, αλλά και στην ευρωπαϊκή ήπειρο, µε επίκεντρο πάλι τα Βαλκάνια. 
Αυτή η εξέλιξη θα βαλκανοποιήσει την παγκόσµια κοινότητα, αντί να την ενώσει, και θα 
δηµιουργήσει προβλήµατα, αντί να λύσει τα µεγάλα θέµατα της εποχής µας. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την ένταση, αλλά και την απογοήτευση της νέας γενιάς του 
πλανήτη µας, για την αδυναµία των παγκόσµιων θεσµών και εθνικών κυβερνήσεων να 
λύσουν ζωτικά προβλήµατα. 
Θα επιτείνει την αίσθηση της αδικίας και ανισότητας - και αυτά, αποτελούν το γόνιµο 
έδαφος για το φανατισµό, το φονταµενταλισµό, τη βία, το λαϊκισµό, τον αυταρχισµό ή 
την παραίτηση. 
Εδώ, η Ελλάδα και η Τουρκία µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο µαζί. Να 
συνεργαστούµε στην περιοχή µας και να γίνουµε εµείς παράδειγµα ενίσχυσης των 
ειρηνικών θεσµών διακυβέρνησης. 
                        Να συµβάλουµε εµείς στην εµπέδωση κανόνων και αρχών, που 
ενισχύουν ένα διεθνές καθεστώς δικαίου, το οποίο χρειάζεται σε µια πολυπολική 
κοινότητα, και επιτρέπουν την στενή συνεργασία, τη συνέργεια για τα παγκόσµια 
προβλήµατα, από το ενεργειακό, µέχρι το διατροφικό, το περιβαλλοντικό, το πρόβληµα 
της φτώχειας, της ανισότητας και του αναλφαβητισµού. 
Η συνεργασία µας µπορεί να γίνει παράδειγµα στην παγκόσµια κοινότητα. Παράδειγµα για 
έναν διαφορετικό τρόπο, σε έναν πολυπολικό κόσµο. 
Αυτό εντάσσεται και σε ένα δηµιουργικό ρόλο για την Ελλάδα και την Τουρκία στην 
ευρωπαϊκή γειτονιά µας. Γιατί για µένα, η Ευρώπη αποτελεί την πεµπτουσία µιας 
προσπάθειας - διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές θρησκείες, να 
ζήσουν ειρηνικά, αλλά και µε ευηµερία και συνοχή, δικαιοσύνη και ευνοµία. 
Γι' αυτό, πιστεύω στην προοπτική της Τουρκίας στην Ευρώπη. Οι αρχές της ∆ηµοκρατίας 
δεν προκαθορίζονται από τη θρησκεία. Η ∆ηµοκρατία δεν είναι χριστιανική. Η ∆ηµοκρατία 
είναι κτήµα της οικουµένης. 
Είναι κατάκτηση κάθε κοινωνίας, που θέλει τον πολίτη ελεύθερο, συµµέτοχο, µε φωνή, µε 
ευκαιρίες, µε δικαιώµατα, µε ελπίδα και µε προοπτική. 
Και το 1999, εµείς πρωτοστατήσαµε στο άνοιγµα της ευρωπαϊκής προοπτικής της 
Τουρκίας. Γιατί πιστεύουµε ειλικρινά πως αυτό θα είναι επωφελές για όλους, για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Τουρκία, για την περιοχή µας και, βεβαίως, και για τις διµερείς 
µας σχέσεις. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί και είναι καταλύτης για αλλαγή. Κάθε υποψήφια χώρα πρέπει 
να αποδείξει έµπρακτα ότι είναι έτοιµη να ασπαστεί τις αρχές και αξίες, στις οποίες 
στηρίζεται το οικοδόµηµα της ενωµένης Ευρώπης και να υιοθετήσει το κεκτηµένο της. 
Όµως, σήµερα, η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, της δικής σας χώρας, προχωράει αργά. 
Γιατί; Οφείλεται σε τρεις διαστάσεις: στις εσωτερικές διεργασίες στην Τουρκία, στις 
αντιστάσεις που εµφανίζουν ορισµένα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, βέβαια, 
στο Κυπριακό. 
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Όλα αυτά είναι πραγµατικά ζητήµατα, που έχουν αφαιρέσει το οξυγόνο από τη διαδικασία. 
∆εν έχει νόηµα, ούτε να τα ωραιοποιούµε, ούτε να τα αποκρύπτουµε. Αυτά είναι 
προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε, γιατί αλλιώς µπορούν να οδηγήσουν στο 
πάγωµα της διαδικασίας. 
Και το συµφέρον της Ελλάδας, αλά και της Τουρκίας, υπαγορεύει µια ουσιαστική και όχι 
εικονική ενταξιακή διαδικασία. Και έρχεται η ώρα να κάνουµε µια ανοιχτή και ουσιαστική 
συζήτηση µεταξύ µας, για την τουρκική υποψηφιότητα. Χρειάζεται νέα δυναµική, για να 
ανανεώσουµε τη δέσµευσή µας για πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, όραµά µας ήταν πάντα να αποτελέσει ένα πρότυπο ειρηνικής 
και δηµοκρατικής συµβίωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, χριστιανών και 
µουσουλµάνων. 
Βέβαια, το Κυπριακό πρόβληµα δεν είχε στη βάση του θρησκευτικές διαστάσεις ποτέ - και 
ευτυχώς. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν ψευδαισθήσεις. Η ∆ιεθνής Κοινότητα δεν 
πρόκειται να νοµιµοποιήσει µια εισβολή και η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν 
πρόκειται να ολοκληρωθεί, όσο συνεχίζεται η κατοχή. 
Γι' αυτό, πρέπει να ενώσουµε τις προσπάθειές µας για µία ακόµα - ελπίζω, τελευταία - 
προσπάθεια για τη λύση του Κυπριακού. Χρειάζεται νέα προσπάθεια, νέα 
αποφασιστικότητα, για να γίνουν τα βήµατα που αποµένουν. Όχι ηµίµετρα. 
                        Ο Πρόεδρος Χριστόφιας, είναι ο ηγέτης, πιστεύω, που µπορεί να φέρει 
τη λύση εκ µέρους των Ελληνοκυπρίων. Χρειάζεται και από την άλλη πλευρά έναν 
πραγµατικό συνοµιλητή. 
                        Κλείνοντας αυτό το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, θέλω να αναφερθώ σε ένα 
πρόσφατο και σοφό άρθρο του Τούρκου Νοµπελίστα, Ορχάν Παµούκ. Πολύ σωστά 
φοβόταν για τη σχέση Ευρώπης - Τουρκίας. 
                        Σε ένα σηµείο, ανέφερε ότι ίσως και η Τουρκία να θέλει λιγότερο πια την 
ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω νέας δύναµης, λόγω καλύτερης οικονοµίας, 
µπορεί να πει η Τουρκία, γράφει ο Ορχάν Παµούκ, «δεν σας χρειαζόµαστε πια». Αυτή, 
όµως, αποτελεί µια συγκυριακή προσέγγιση. Η Τουρκία σήµερα πιο ισχυρή, το ευρώ σε 
κρίση. 
                        Πίστη µου, όµως, είναι ότι η Ευρώπη θα βγει πολύ πιο δυνατή από την 
κρίση αυτή. Και θεωρώ ότι αυτή η αυτοπεποίθηση της Ευρώπης θα είναι τέτοια, που θα 
συζητά πιο εύκολα την υποψηφιότητα της Τουρκίας. Και άρα, είναι πολύ καλύτερα να 
είστε προετοιµασµένοι, ώστε να µη χάσετε µια πιθανή ιστορική ευκαιρία, λόγω της 
σηµερινής συγκυρίας. 
                        Γι' αυτό και οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να αποκτήσουν µεγαλύτερο 
δυναµισµό. Και ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός σας, κινείται πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. 
                        Η Τουρκία απέδειξε τα τελευταία χρόνια ότι έχει την ικανότητα να 
αλλάξει. Υπό την ηγεσία της Κυβέρνησης του ΑΚΡ, ο Τουρκικός λαός έχει κάνει τεράστια 
βήµατα προόδου. 
Η τουρκική κοινωνία έχει θέσει τις βάσεις για την οικοδόµηση µιας νέας, ευρωπαϊκής 
Τουρκίας. Αυτή η Τουρκία είναι που θα κριθεί για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και 
είµαι βέβαιος ότι, όταν φτάσει η ώρα, αυτοί που σήµερα  έχουν επιφυλάξεις, θα δουν τα 
πράγµατα διαφορετικά. 
Η προσπάθεια που αποµένει είναι µεγάλη και δύσκολη. Στους τοµείς του σεβασµού των 
µειονοτικών δικαιωµάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας, στους οποίους αποδίδουµε 
κορυφαία σηµασία, λόγω του Οικουµενικού Πατριαρχείου και της ελληνικής µειονότητας, 
έχουν γίνει θετικά βήµατα προόδου. 
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Ευελπιστούµε ότι αυτά θα συνεχιστούν, ώστε οι άνθρωποι που απέµειναν στην Τουρκία, 
αλλά και όσοι αποφασίσουν να επιστρέψουν, να νιώσουν πραγµατικά καλοδεχούµενο 
τµήµα της τουρκικής κοινωνίας. 
Σήµερα, βρίσκοµαι εδώ, στο Ερζερούµ, σε έναν τόπο γεµάτο συµβολισµούς και ιστορικές 
αναφορές. Μάλιστα, είναι ένας τόπος οδυνηρών αναµνήσεων και για τον Ελληνισµό της 
Τουρκίας. 
Στέκοµαι δίπλα στον Ταγίπ Ερντογάν. Έναν ηγέτη, του οποίου αναγνωρίζω και εκτιµώ την 
επιθυµία να αποκαταστήσει τις αδικίες που υπέστησαν οι µειονότητες στο παρελθόν. 
Βέβαια, είναι δύσκολο να ξαναγραφεί η ιστορία. Μπορεί όµως, σήµερα, η τουρκική 
κοινωνία να αγκαλιάσει τα µέλη των µειονοτήτων και να τους προσφέρει ένα µέλλον 
ασφάλειας και ευηµερίας. 
Είµαι και ήµουν πάντα της άποψης ότι, η δηµοκρατική και  ευνοµούµενη συµµετοχή των 
µειονοτήτων στις κοινωνίες µας, προσθέτει αντί να µας αφαιρεί. 
∆εν πρέπει και δεν µπορεί να µας φοβίζει. Είναι πηγή δηµιουργικότητας και γέφυρας σε 
άλλους πολιτισµούς, πλούτος για κάθε χώρα, αν δεν αντιµετωπίζουµε τις µειονότητες 
φοβικά. 
Ας δείξουµε, λοιπόν, στην περιοχή µας, στα Βαλκάνια, ότι έχουµε µια νέα, µια άλλη 
αντίληψη για τις µειονότητες. Και αυτό, σε µια εποχή όπου, δυστυχώς, βλέπουµε την 
έξαρση του ρατσισµού σε όλη την Ευρώπη. 
Το Οικουµενικό Πατριαρχείο και οι µειονότητες, µπορούν να γίνουν ο καλύτερος 
πρεσβευτής της ευρωπαϊκής Τουρκίας και δύναµη ανανέωσης και πολυπολιτισµικότητας 
για τον τόπο. 
Κυρίες και κύριοι, µε την ίδια ανθρωπιά, πρέπει να αντιµετωπίσουµε και το ζήτηµα της 
λαθραίας µετανάστευσης. Αυτή την ώρα που µιλάµε, κάτω από τη µύτη µας, σύγχρονοι 
δουλέµποροι εκµεταλλεύονται τα όνειρα φτωχών, κατατρεγµένων ανθρώπων. 
Είναι ίσως το στυγνότερο έγκληµα, που φέρνει µαζί του µύρια κακά. Είναι ντροπή για τον 
πολιτισµό µας και είναι κοινή µας υποχρέωση να το καταπολεµήσουµε. 
Χρειάζεται µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ µας και µεγαλύτερη εµπλοκή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Και αυτό επιβεβαιώσαµε σήµερα, στην κουβέντα µας µε τον Πρωθυπουργό σας, 
τον κ. Ερντογάν. 
Κυρίες και κύριοι Πρέσβεις, στον κόσµο µας, αλλάζουν και οι συσχετισµοί δυνάµεων. 
Όµως, παράλληλα, και η ανθρωπότητα αποκτά τεράστιες νέες δυνατότητες. Τεχνολογικές, 
οικονοµικές, γνώσεις, τηλεπικοινωνίες, διαδικτυακές δυνατότητες, ενεργειακές, αλλά και 
στρατιωτικές. 
Το πώς θα χρησιµοποιήσουµε τις νέες δυνατότητές µας, είναι καθοριστικό για το µέλλον 
του πλανήτη µας και της ανθρωπότητας. Σήµερα, όπως είπα και προηγουµένως, και η 
Τουρκία αποκτά νέα δύναµη, οικονοµική και πολιτική. 
Τι σηµαίνει η απόκτηση µεγαλύτερων δυνατοτήτων, δύναµης και εξουσίας; Ίσως το 
αντιµετωπίζω λίγο πιο φιλοσοφικά αυτό το θέµα, αλλά έχοντας ζήσει ο ίδιος, και κοντά 
στην εξουσία από τη µια, αλλά και στην εξορία από τη χώρα µου από την άλλη, µπορώ να 
σας πω, πρώτα απ' όλα, ότι η εξουσία είναι πάντα εφήµερη. 
∆εύτερον, δεν  είναι η εξουσία που έχεις, αυτό που µετράει, αλλά το πώς τη χειρίζεσαι 
την εξουσία. ∆εν είναι µόνο το έργο που κάνεις, αλλά και ο πολιτισµός που αφήνεις πίσω 
σου, ως παρακαταθήκη. 
Καλούµαστε, λοιπόν, να αφήσουµε τη σφραγίδα µας στον πολιτικό µας πολιτισµό. Σήµερα, 
όσο ποτέ άλλοτε, αυτό χρειάζεται. Σήµερα που η ανθρωπότητα έχει τόσα νέα και δύσκολα 
προβλήµατα, πολύπλοκα προβλήµατα, σήµερα που η νέα γενιά ψάχνει για κοινές αξίες σε 
όλο τον κόσµο, σήµερα που αναζητούµε τρόπους παγκόσµιας διακυβέρνησης και επίλυσης 
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παγκόσµιων προβληµάτων, οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας, ας αναδείξουν έναν πολιτισµό 
διαφορετικό. 
Αυτή είναι και η πρόκληση για τον διπλωµάτη. Να προωθεί έναν άλλο πολιτισµό, µε 
σεβασµό βέβαια στα συµφέροντα της χώρας του, αλλά χωρίς βία, µέσα από τη 
διαπραγµάτευση, τη διαβούλευση, το σεβασµό του άλλου. 
Εσείς υπηρετείτε σε θέσεις ευθύνης, σε µια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο για την τουρκική 
διπλωµατία. Οι αλλαγές των τελευταίων ετών άγγιξαν, αναπόφευκτα, και την εξωτερική 
σας πολιτική. Είναι περίοδος έντονης δραστηριότητας και δυναµισµού για την τουρκική 
διπλωµατία. Και αυτό µας ικανοποιεί, ναι, µας ικανοποιεί. Γιατί µας δίνει δυνατότητες για 
µεγαλύτερη και ευρύτερη συνεργασία. 
Μας δίνει την ευκαιρία να δοκιµάσουµε από κοινού τις δυνάµεις µας στα παλιά, αλλά και 
στα νέα πεδία. Σε πολλές περιοχές, όπου έχουµε κοινή παρουσία και µοιραζόµαστε κοινά 
συµφέροντα, όπως είναι η Μέση Ανατολή, το µεγάλο πρόβληµα της ειρήνης στη Μέση 
Ανατολή, στα Βαλκάνια, στον Καύκασο, ξέρουµε ότι το δυναµικό της περιοχής µας είναι 
τεράστιο. 
Όµως, ακόµα µεγαλύτερη είναι η δυναµική που µαζί µπορούµε να δηµιουργήσουµε, εάν 
καταφέρουµε να βάλουµε τις σχέσεις µας σε µια νέα και δηµιουργική βάση, συνεργασίας 
και αλληλοσεβασµού. 
Είµαστε στο σταυροδρόµι του κόσµου, στο σταυροδρόµι των ηπείρων και των πολιτισµών. 
Η δική µας αρµονική συνύπαρξη,  θα µπορούσε να είναι η απόδειξη ότι, πράγµατι, δεν 
υπάρχουν αιώνιοι εχθροί. 
Θα  µπορούσε να είναι το παράδειγµα ότι η διπλωµατία δεν είναι παιχνίδι µηδενικού 
αθροίσµατος. Να αποτελέσουµε ένα φωτεινό παράδειγµα για την περιοχή µας, αλλά - 
γιατί όχι; - και για την ανθρωπότητα. 
Και αυτή η δύναµη, είναι πολύ µεγαλύτερη από την όποια οικονοµική ή πολιτική εξουσία. 
Είναι η δύναµη της εµπιστοσύνης, είναι η δύναµη της συνείδησης, είναι η δύναµη των 
ιδεών, είναι η δύναµη της καρδιάς. 
Κυρίες και κύριοι,  ο κόσµος µας αλλάζει µε καταιγιστικό ρυθµό. Η θέση της Ελλάδας και 
της Τουρκίας σε αυτόν, εξαρτάται από τις µεγάλες πολιτικές αποφάσεις που θα πάρουµε 
τώρα, την ώρα της αλλαγής. Ο δυναµισµός, οι προοπτικές και οι προσδοκίες από τη 
συνεργασία µας είναι τεράστιες. 
            Ξέρω ότι µας δίνεται, κύριε Πρωθυπουργέ και αγαπητέ φίλε, Ταγίπ, µια ευκαιρία. 
Και δεν είναι πάντα εύκολο να βρίσκονται αυτές οι ευκαιρίες. Γι' αυτό και πολύ σωστά την 
αποκαλούµε «ιστορική ευκαιρία». 
            Και ξέρω ότι είναι και δική σου βούληση Ταγίπ, να αξιοποιήσουµε αυτή την 
ιστορική ευκαιρία - και ήδη, το αποδεικνύεις µε τις πράξεις σου - για να αλλάξουµε ριζικά 
τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας προς το καλύτερο. 
Να ξέρεις ότι και εγώ θα είµαι πλάι σου, ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας, σε αυτή την 
κοινή µας προσπάθεια. Και είµαι σίγουρος ότι, µε επιµονή και υποµονή, θα µπορέσουµε να 
πετύχουµε. 
            Και αυτό, πιστεύω θα είναι ένα γεγονός, που θα συµβολίζει πολλά, όχι µόνο για 
τους λαούς µας, την περιοχή µας και την Ευρώπη, αλλά και για όλο τον κόσµο. 
Καλή µας επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. 
 


