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Μια συνεχής βοή από κορναρίσµατα κατακλύζει τους µποτιλιαρισµένους δρόµους της γειτονιάς Mecidiyeköy στην 
Κωνσταντινούπολη, µιας περιοχής µε επιχειρήσεις όπου κυριαρχούν τα τσιµεντένια κτίρια της δεκαετίας του 1970. 
Άνδρες µε κουστούµια και γυναίκες µε γόβες-στιλέτο που κάνουν το περπάτηµα ανυπόφορο στους 
κακοτράχηλους δρόµους ή, σπανιότερα, µε µαντίλες, τρέχουν ανάµεσα στα ακινητοποιηµένα αυτοκίνητα. 
Σύµφωνα µε ένα ρητό της Κωνσταντινούπολης, αν έχεις φτερά στα πόδια δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Στα 
φανάρια, οι µικροέµποροι του δρόµου µαζεύονται γύρω από τα αυτοκίνητα: χλωµοί έφηβοι που κραδαίνουν τα 
κοντάρια καθαρίσµατος τζαµιών, ένας έφηβος που µοιράζει φυλλάδια, µια ρυτιδιασµένη γυναίκα που ζητιανεύει 
χτυπώντας τα τζάµια σε αξιοθρήνητη κατάσταση –όλοι τους είναι άνθρωποι των φαναριών. Τα φανάρια 
χρονοµετρούν πόσο πρέπει να περιµένουν οι οδηγοί: 40 δευτερόλεπτα...10 δευτερόλεπτα...3 
δευτερόλεπτα...έφυγες. Και οι οδηγοί πατούν γκάζι, οι πεζοί τρέχουν στα πεζοδρόµια και η πόλη µοιάζει να έχει 
βγάλει τα χαλινάρια της. 

Εδώ στην Mecidiyeköy, σε ένα από αυτά τα τσιµεντένια κτίρια, στεγάζεται µια εταιρεία που πήρε την καπιταλιστική 
φιλοδοξία των αγοριών των φαναριών και την εκτίναξε χιλιάδες επίπεδα ψηλότερα. ∆εν πρόκειται για µια 
συνηθισµένη τουρκική επιχείρηση. Πρόκειται για την AirTies, µια εταιρεία κατασκευής ασύρµατων δροµολογητών 
που ιδρύθηκε από τον Bülent Çelebi, έναν επιχειρηµατία µε τουρκική καταγωγή και αµερικανική παιδεία που 
προσπάθησε να δηµιουργήσει µια παγκόσµια εταιρεία σε αυτό το απίθανο µέρος. 

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο Çelebi βρισκόταν µακριά από το νέφος και τον αναβρασµό αυτής της πόλης, 
καθισµένος στη βεράντα του στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια, αναλογιζόµενος τι µπορεί να σηµαίνει µια παγκόσµια 
εταιρεία. Σκεφτόταν να κατασκευάσει δροµολογητές, δεδοµένου του υπόβαθρού του ως µηχανικός, και να τους 
πουλά σε αναδυόµενες χώρες όπου ο βαθµός διείσδυσης στην ευρυζωνική χρήση είναι χαµηλή αλλά 
αναπτύσσεται µε γρήγορους ρυθµούς. Θα µπορούσε να χρησιµοποιεί αµερικανικά τσιπ και να τους κατασκευάζει 
στην Ασία. Αλλά σκέφτηκε ότι αν ίδρυε την επιχείρησή του στην Κωνσταντινούπολη θα είχε ένα σηµαντικό 
πλεονέκτηµα. 

Η Τουρκία, όπως ήδη ήξερε ο Çelebi, δεν έχει την εύρωστη οικονοµία της Κίνας ή της Ινδίας. Οι κανονισµοί είναι 
δυσβάσταχτοι και η διαφθορά διαδεδοµένη. Βέβαια, στην Τουρκία θα µπορούσε να εξοικονοµήσει χρήµατα από 
τους µισθούς και τις επιχειρήσεις, να επωφεληθεί από οικονοµικά κίνητρα και να εδρεύει σε µια ιδανική θέση από 
όπου θα µπορούσε να κάνει πωλήσεις στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Μπορούσε να φέρει στη 
χώρα Τούρκους µηχανικούς µε αµερικανικές σπουδές και να εφαρµόσει µια διοίκηση αµερικανικού τύπου: στο 
πνεύµα του Silicon Valley αλλά µε χαµηλότερη τιµή. Αφού κατέγραψε τα σχέδιά του στη βεράντα του, µάζεψε τα 
πράγµατά του. Και στο τέλος του σχολικού έτους, η σύζυγός του εγκατέλειψε το δικηγορικό της γραφείο, µάζεψε 
τους γιους τους από τα καλιφορνέζικα σχολεία τους και τον ακολούθησε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Bülent 
Çelebi τα έπαιξε όλα για όλα. 

Ο Çelebi γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους πώς είναι να µεταναστεύεις σε µια ξένη χώρα. Όταν ήταν 7 χρονών, ο 
πατέρας του σπούδασε εκπαιδευτικός στην Καλιφόρνια µε υποτροφία του προγράµµατος Fulbright. Η οικογένειά 
του επέστρεψε στην Τουρκία µετά από ενάµισι χρόνο αλλά ο πατέρας του, σε αναζήτηση καλύτερης δουλειάς, 
πήρε την οικογένειά του και µετακόµισαν ξανά το 1970 στο Bay Area, όταν ο Bülent ήταν 15 χρονών. «Την πρώτη 
φορά είχα ξεχάσει εντελώς τα Τουρκικά και έµαθα Αγγλικά. Όταν επέστρεψα στην Τουρκία ξέχασα εντελώς τα 
Αγγλικά και ξανάµαθα τα Τουρκικά. Όταν επιστρέψαµε ξανά στις Ηνωµένες Πολιτείες, έπρεπε στην κυριολεξία να 
αρχίσω από το µηδέν», αναφέρει. Καθώς είχε χάσει κάθε επαφή µε τους περισσότερους Τούρκους φίλους του και 
δυσκολευόταν να γνωριστεί µε παιδιά στην Καλιφόρνια, επικεντρώθηκε στα µαθηµατικά και τις επιστήµες. Το 
Μπέρκλεϊ του αποκάλυψε περισσότερα απ' όσα είχε φανταστεί, όπου ειδικεύτηκε στην ηλεκτρονική και την 
πληροφορική και, παράλληλα, ίδρυσε την εταιρεία Process Control Equipment Co., µε την οποία έκλεισε 
συµβόλαια αξίας 3 εκατ. δολαρίων. 

Το 1985, ο Çelebi γνώρισε τη µελλοντική του σύζυγο, Ελληνοαµερικανίδα ονόµατι Μαρία Λιανίδη, όταν ήταν 
εκπαιδευόµενος στην Σάντα Κλάρα. Στο πρώτο τους ραντεβού, του ζήτησε να της µεταφράσει ριζοσπαστικές 
πολιτικές αφίσες που είχε φέρει από ένα πρόσφατο ταξίδι της στην Τουρκία. Αυτό τον γοήτευσε και 18 µήνες 
αργότερα της έκανε πρόταση γάµου. Αµέσως µετά, η εταιρεία National Semiconductor (NYSE:NSM) πρόσφερε 
στον Çelebi τη θέση του υπεύθυνου µάρκετινγκ για την Ασία. Η Μαρία σκόπευε να ξεκινήσει νοµικές σπουδές το 
φθινόπωρο του ίδιου έτους, αλλά το ανέβαλε και δύο εβδοµάδες αργότερα, το καλοκαίρι του 1987 παντρεύτηκαν 
και µετακόµισαν εν ριπή οφθαλµού στο Χονγκ Κονγκ. 

Σε διάστηµα τριών ετών, ο Çelebi οδήγησε τις πωλήσεις του τµήµατός του από 100 σε 300 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. 
Αλλά η πραγµατική επιβράβευση ήταν η θητεία του στο Χονγκ Κονγκ. Ήταν ένα χωνευτήρι διαφορετικών 



πολιτισµών. Οι Çelebis έµαθαν τη γλώσσα των Μανδαρίνων, ταξίδεψαν στη Μαλαισία και την Ινδία και έζησαν µια 
έντονη ζωή ανάµεσα στους οµογενείς. «Μας άρεσε πάρα πολύ. Οι άνθρωποι που πήγαιναν σε αυτή τη χώρα 
ήταν ριψοκίνδυνοι. Μας άρεσε να ερχόµαστε σε επαφή µε διαφορετικές κουλτούρες», αναφέρει ο Bülent. 
Επέστρεψαν στην Καλιφόρνια όπου θα περνούσαν τα επόµενα 13 χρόνια, ζώντας πιο ήρεµα και υποτονικά 
χρόνια. 

Εν µέρει λόγω των προηγούµενων ταξιδιών τους, οι Çelebis ονειρεύονταν επίσης να µετακοµίσουν στην Τουρκία. 
Ο πατέρας του Bülent ένιωθε ότι είχε χρέος προς την πατρίδα του και ήλπιζε ότι κάποιος από τους γιους του θα 
επιστρέψει. Και παρά τις δυσκολίες που πέρασε ο Bülent ως έφηβος, οι Çelebis ήταν αποφασισµένοι να 
αναθρέψουν τους δύο γιους τους σε µια διαφορετική κουλτούρα. Το 2003, όταν ο Bülent παραιτήθηκε από τη 
θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της Ubicom, µιας εταιρείας µικροεπεξεργαστών στο Silicon Valley, συνειδητοποίησαν 
µε τη Μαρία ότι αυτή ήταν η ευκαιρία τους. «Πρέπει να καταλάβεις και να εκτιµήσεις άλλες κουλτούρες και να 
µπορείς να δηµιουργήσεις σχέσεις µε άλλους ανθρώπους», αναφέρει ο Bülent. «Για να τα καταφέρεις, πιστεύω 
ότι πρέπει να είσαι ευέλικτος και έτοιµος να υιοθετήσεις πολλούς διαφορετικούς τρόπους ζωής, φιλοσοφίες και 
αξίες. Ο κόσµος εξελίσσεται σε ένα µεγάλο παγκοσµιοποιηµένο τόπο». 

 

Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι η παγκοσµιοποίηση είναι πια πραγµατικότητα. Είναι εύκολο να το λέει 
όταν καταρτίζει ένα επιχειρηµατικό σχέδιο στις Ηνωµένες Πολιτείες. Αλλά ο Çelebi ανακάλυψε ότι στην πράξη –το 
να προσπαθεί να ιδρύσει µια εταιρεία αµερικάνικου στιλ σε µια χώρα όπου οι Γενικοί ∆ιευθυντές πρέπει να 
δωροδοκούν, όπου δεν υπάρχει σεβασµός στους νόµους όπου οι περισσότεροι εργαζόµενοι δεν είναι 
εξοικειωµένοι µε τη διοίκηση αµερικανικού τύπου, και όπου η οικογένειά του θα έπρεπε προσαρµοστεί στη ζωή 
των µεταναστών—αυτό ήταν πιο δύσκολο απ' ό,τι θα µπορούσε να προβλέψει οποιοδήποτε επιχειρηµατικό 
σχέδιο. 

Από το διευθυντικό γραφείο του, ο Çelebi ανοίγει τη συσκευασία ενός δροµολογητή AirTies µε τα πυκνά αψιδωτά 
του φρύδια να συµπληρώνουν την αγέρωχη όψη του. Στα 51 του χρόνια µιλά και ακούει µε προσοχή µε τον αέρα 
του µηχανικού. Όταν χαµογελά, όµως, αποκαλύπτεται το κενό στα δόντια του, που του προσδίδει µια παιδικότητα 
και θα µπορούσε κανείς να τον παροµοιάσει µε το παιδί που έκοψε το ρεύµα στην πόλη του, Άγκυρα, ενώ έκανε 
πειράµατα µε έναν κινητήρα. 

Ο δροµολογητής ίσως µοιάζει κάτι απλό –φτιαγµένος από λευκό πλαστικό, στο µέγεθος ενός βιβλίου– αλλά 
αντιπροσωπεύει την αντίληψη του Çelebi για τον κόσµο που αλλάζει. Αυτό που πίστευε ήταν ότι οι µεγάλες 
εταιρείες κατασκευής δροµολογητών δεν πρόκειται να ασχοληθούν µε τους καταναλωτές των αναδυόµενων 
χωρών. Κατά παράδοση, η παραγωγή των δροµολογητών περιλαµβάνει πολλά στάδια. Μια εταιρεία ηµιαγωγών 
σχεδιάζει και κατασκευάζει το εσωτερικό του προϊόντος. Η εταιρεία δροµολογητών προσθέτει τις τεχνικές 
λεπτοµέρειες και στέλνει το προϊόν σε κατασκευαστή της Ανατολικής Ασίας όπου προστίθεται το πλαστικό 
περίβληµα, τοποθετείται σε σακουλάκι, συσκευάζεται και είναι έτοιµο προς πώληση στους καταναλωτές. Το 
προϊόν, εποµένως, κατασκευάζεται αρκετά µακριά από τον τελικό χρήστη. Αυτό δεν δηµιουργεί πρόβληµα στις 
µεγάλες αγορές όπου οι εταιρείες ηµιαγωγών λαµβάνουν υπ’ όψιν τις προτιµήσεις των Αµερικανών καταναλωτών. 
Αλλά είναι µάλλον απίθανο να µπουν στον κόπο να ρωτήσουν τους καταναλωτές στο Κάιρο ποια χαρακτηριστικά 
προτιµούν. Ο Çelebi σκέφτηκε ότι θα µπορούσε να κατασκευάσει δροµολογητές που θα λειτουργούν στις 
γλώσσες της εκάστοτε χώρας και στα τοπικά δίκτυα, τους οποίους θα µπορεί να πουλά σε µικρές επιχειρήσεις, σε 
καταναλωτές και σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Τουρκία και στις γειτονικές χώρες. 

Με το νεαρό και εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό καθώς και το χαµηλό λειτουργικό κόστος στην Τουρκία –σε 
συνδυασµό µε τη γεωγραφική της θέση που είναι ιδανική για τον έλεγχο της περιοχής, όπως ανακάλυψαν οι 
Οθωµανοί µετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1453– ήξερε ότι έχει ένα τεράστιο πλεονέκτηµα. Ο 
Çelebi πληρώνει το ένα τρίτο σε σχέση µε αυτό που θα πλήρωνε στο Silicon Valley για τους αντίστοιχους 
υπαλλήλους και περίπου 70 τοις εκατό λιγότερο για τα υπόλοιπα έξοδα, όπως τα έξοδα αποστολής και 
εκτύπωσης. (Η ενέργεια αποτελεί εξαίρεση– το φυσικό αέριο κοστίζει 7 δολάρια Η.Π.Α. το γαλόνι εξαιτίας των 
φόρων). 

Το Καζακστάν, η Ελλάδα και η Ρωσία, οι πρώτες διεθνείς αγορές στις οποίες ανοίχτηκε η AirTies, βρίσκονται σε 
απόσταση µιας σύντοµης πτήσης από την Κωνσταντινούπολη, ενώ λίγο παραδίπλα βρίσκονται η Αίγυπτος, η 
Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Ουκρανία. Η πρώτη προϋπόθεση του Çelebi για µια αγορά είναι οι διανοµείς 
υψηλής ποιότητας. Το ότι χρησιµοποιεί διανοµείς σηµαίνει ότι τα προϊόντα του έχουν αρχικά έναν µόνο 
παραλήπτη, συνεπώς, εκείνοι και όχι αυτός θα πρέπει να κυνηγούν τους µεταπωλητές για κάνουν εισπράξεις. 

Όπως είναι αναµενόµενο, η αλυσίδα προµηθειών του είναι διεθνής. Χρησιµοποιεί τσιπ αµερικανικής κατασκευής 
για την παραγωγή των δροµολογητών του σε εργοστάσια της Ταϊβάν και της Κίνας. Αλλά οι κατασκευαστές 
θέλουν µεγάλες παραγγελίες –δεν µπορεί να παραγγείλει µερικές εκδόσεις των δροµολογητών του για το 
Καζακστάν και µερικές για την Τουρκία. Έτσι οι κατασκευαστές στέλνουν ένα σχεδόν ολοκληρωµένο προϊόν στην 



Τουρκία, όπου ο τοπικός εργολάβος χρησιµοποιεί τα προγράµµατα της AirTies για να προσαρµόσει τη γλώσσα 
του λογισµικού και τις τηλεπικοινωνιακές διαµορφώσεις στα δεδοµένα κάθε περιοχής, προσθέτει ειδικά εγχειρίδια 
χρήσης και CD εγκατάστασης για κάθε χώρα και τα αποστέλλει. ∆εν θα µπορούσαν να κάνουν το ίδιο και οι 
ανταγωνιστές; «Αν το έψαχναν, φυσικά και θα µπορούσαν» απαντά ο Çelebi. Καταθέτει διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
για να προστατέψει τα ειδικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά, αλλά θεωρεί ότι οι ανταγωνιστές του θα επικεντρωθούν 
στις µεγάλες αγορές και όχι στη Βουλγαρία. 

Αν και η αλυσίδα προµηθειών ακούγεται πολύπλοκη, δεν θα έλεγε κανείς ότι ήταν το δυσκολότερο τµήµα της 
ίδρυσης της AirTies. Ο Çelebi ήξερε ότι τα πράγµατα λειτουργούν διαφορετικά στην Τουρκία. Αλλά δεν είχε 
συνειδητοποιήσει πόσο διαφορετικά. 

Άγνωστη και µε κακόηχο όνοµα, η επιχείρηση AirTies στελεχώνεται µε νεαρές που φορούν T-shirts και φούστες 
και νεαρούς ντυµένους χαλαρά µε ζιβάγκο και τζιν. Και τότε, ενώ όλα έδειχναν ότι είχε ιδρυθεί µια εταιρεία τύπου 
San Jose, εισέβαλε µια κυρία µε ποδιά, κρατώντας ένα δίσκο µε πορσελάνινο σερβίτσιο τσαγιού και ποτήρια 
νερού σε διακοσµηµένα πιατάκια. Είναι σερβιτόρα τσαγιού, της οποίας µοναδική δουλειά είναι να σερβίρει και να 
µαζεύει τα ροφήµατα. Πρόκειται για µία παραχώρηση έναντι του καθιερωµένου τρόπου του επιχειρείν στην 
Τουρκία. 

Αυτή ήταν µια από τις ελάχιστες παραχωρήσεις αυτής της µορφής από την πλευρά του Çelebi. Οι τουρκικές 
επιχειρήσεις συνήθως είναι οικογενειακές, µε «αφεντικό και στρατιωτική δοµή οργάνωσης» όπως το θέτει ο Jim 
Stroupan, ένας Αµερικανός που έχει συµβουλευτική εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη. Στους εργαζοµένους 
δίνονται κατευθύνσεις, όχι κίνητρα. Όταν ο Çelebi συζήτησε το σχέδιό του για την AirTies µε τους οµογενείς του 
στις Η.Π.Α., οι περισσότεροι θεώρησαν ότι η ανόητη αυτή ιδέα θα υπερέβαινε τις τουρκικές παραδόσεις, καθώς 
και τους κανονισµούς της κυβέρνησης. «Θεωρούσαµε ότι η ίδρυση µιας επιχείρησης στην Τουρκία δεν ήταν καλή 
ιδέα» αναφέρει ο Müjdat Pakkan, ένας Τούρκος µηχανικός που ζει στην Καλιφόρνια. «Θεωρούσαµε ότι ήταν µια 
τρέλα». 

 

Αλλά ο Çelebi πίστευε ότι η πρόσληψη Τούρκων µάνατζερ µε αµερικανικές σπουδές θα βοηθούσε στην ίδρυση 
µιας εταιρείας αµερικανικού τύπου. Οι Τούρκοι έχουν µακρά παράδοση µετάβασης στην Αµερική για 
µεταπτυχιακές σπουδές και δουλειά. Ιδίως στο τέλος της δεκαετίας του ´90, όταν οι δουλειές στον κλάδο της 
τεχνολογίας στις Η.Π.Α. άνθιζαν και η τουρκική οικονοµία ήταν εγκλωβισµένη στον πληθωρισµό και τη γενική 
ύφεση, έµοιαζε να είναι η προφανής επιλογή. «Την εποχή που αποφοίτησα, δεν υπήρχαν καλές επαγγελµατικές 
ευκαιρίες εδώ. Η Τουρκία ήταν το φυτώριο των Ηνωµένων Πολιτειών», διηγείται ο Nurettin Atalay, ένας µηχανικός 
της AirTies που µετακόµισε πρόσφατα από τη Μασαχουσέτη στην Κωνσταντινούπολη. Ο επαναπατρισµός του 
ιδίου και δεκάδων άλλων εργαζοµένων της AirTies υποδηλώνει µια ενδιαφέρουσα τάση: Εκεί που η Αµερική 
αποτελούσε κάποτε τον βασικό προορισµό για τους µηχανικούς αυτούς, οι περιορισµοί βίζα και η ανάπτυξη της 
οικονοµίας στην πατρίδα της έκλεψαν από τη λάµψη της. 

Τα 300.000 δολάρια Η.Π.Α. µε τα οποία ιδρύθηκε η AirTies προήλθαν από επενδυτές του Silicon Valley. Ωστόσο, 
ακόµη και µε αµερικάνικους πόρους και εργαζόµενους µε αµερικάνικη παιδεία η εταιρεία δεν ήταν εύκολο να 
αποκτήσει αµερικάνικο πνεύµα. Οι περισσότεροι εργαζόµενοι δεν είχαν εργαστεί στην Αµερική και ο Çelebi 
έπρεπε να τους υπενθυµίζει να αποβάλλουν τη στρατιωτική νοοτροπία, να ανταποκρίνονται στα κίνητρα και να 
θέτουν τις δικές τους προθεσµίες. Ανακάλυψε ότι οι πρακτικές διέφεραν και αυτές σηµαντικά. Οι λογιστές στην 
Τουρκία, για παράδειγµα, µαθαίνουν να τηρούν –συχνά πλαστά– βιβλία για τους κρατικούς φόρους αντί για τις 
καθιερωµένες λογιστικές καταστάσεις. Έτσι, η AirTies εκπαιδεύει τους λογιστές της να τηρούν δύο ειδών βιβλία –
ένα σύµφωνα µε τους φορολογικούς κώδικες της Τουρκίας και ένα που απεικονίζει τις πηγές εσόδων/ζηµιών του 
Çelebi. 

Ακόµη και φαινοµενικά ασήµαντα πράγµατα όπως η γραφειοκρατία δυσχέραιναν το έργο του. Στην Τουρκία του 
ζητείται να υπογράψει δύο φορές σχεδόν σε κάθε φύλλο κάθε εντύπου που υποβάλλει στο κράτος –υπογράφει 
µία φορά ο ίδιος και µία φορά ο αντιπρόσωπος της εταιρείας– (και έπειτα, συνήθως τα έγγραφα επικυρώνονται 
στο συµβολαιογράφο). Επίσης, έπρεπε να προσλάβει οδηγό. «Ποτέ δεν θα σκεφτόµουν να προσλάβω οδηγό στις 
Η.Π.Α., αλλά εδώ υπάρχουν έγγραφα που πρέπει να επιδοθούν δεξιά, αριστερά και στο κέντρο», αναφέρει. «Στις 
Η.Π.Α. απλώς θα τα ταχυδροµούσες». 

Έως τώρα, ωστόσο, παρά τον υπερβολικό αριθµό εγγράφων που πρέπει να υπογράφει, ο Çelebi προσεγγίζει τη 
δουλειά του ως αµερικανός επιχειρηµατίας. Μια εβδοµάδα στις αρχές Φεβρουαρίου, ασχολήθηκε ένα ολόκληρο 
βράδυ Κυριακής µε τον καθορισµό των τιµών για έναν µειοδοτικό διαγωνισµό προς την Turk Telecom. Τη 
∆ευτέρα, οριστικοποίησε την προσφορά και έστειλε τους υπαλλήλους του στην Άγκυρα για να την υποβάλουν. 
Την Τρίτη συµµετείχε στη συνεδρίαση µηνιαίων εργασιών, στην οποία κάθε τµήµα εξετάζει την απόδοσή του σε 
σχέση µε του στόχους και τα προβλήµατα που έχουν προκύψει. Το βράδυ της Τρίτης είχε επαγγελµατικό δείπνο 
µε το χρηµατοµεσιτικό γραφείο εκτελωνισµού της AirTies. Την Τετάρτη, ανακάλυψε ότι η προσφερόµενη τιµή του 



προς την Turk Telecom ήταν µόλις η δεύτερη χαµηλότερη, οπότε πίεσε τους προµηθευτές να ρίξουν τις τιµές τους 
προκειµένου να εναρµονιστεί µε τους υπόλοιπους προµηθευτές. Εκείνο βράδυ, δείπνησε µε τους Έλληνες 
διανοµείς του. Την Πέµπτη συµµετείχε στη συνεδρίαση του ∆.Σ. και την Παρασκευή συναντήθηκε µε την Turk 
Telecom. 

Έδωσε αρκετά «αµερικάνικο» αέρα στην εταιρεία ώστε να καταφέρει να πείσει ακόµη και τον Pakkan, που µέχρι 
πρότινος ήταν αντίθετος, να ενταχθεί στην οµάδα µηχανικών της εταιρείας το 2006. «Ήταν ανακουφιστικό για 
µένα ότι θα ερχόµουν εδώ και θα δούλευα σε µια εταιρεία αµερικανικού τύπου», αναφέρει ο Pakkan. Και παρότι 
έξω από την εταιρεία τον περίµενε ο οδηγός του, στα γραφεία ο Çelebi δηµιούργησε µια αµερικάνικη ατµόσφαιρα, 
αναφέρει ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Okan Karliova, ο οποίος επέστρεψε µετά από 12 χρόνια που ζούσε στις 
Ηνωµένες Πολιτείες. «Η κουλτούρα της εταιρείας είναι ότι όταν φεύγεις από αυτή είσαι στην Τουρκία αλλά µέσα 
στην εταιρεία είναι σα να βρίσκεσαι στις Ηνωµένες Πολιτείες». Επίσης, η AirTies κερδίζει χρήµατα µε τον 
αµερικάνικο τρόπο. Ο τζίρος της εταιρείας τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, 2004, ανερχόταν µόλις στα 700.000 
δολάρια Η.Π.Α. Το 2006 είχε ανέλθει στα 24 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. και φέτος αναµένεται να αγγίξει τα 50 εκατ. 
δολάρια Η.Π.Α. 

«Στην Τουρκία επικρατεί η κουλτούρα της ντροπής, ενώ η αµερικάνικη είναι περισσότερο µια κουλτούρα ενοχής». 
Αυτά είναι τα λεγόµενα του Aydin, του 14χρονου γιου των Çelebis, που µιλά ενώ διαβάζει στην τραπεζαρία, 
σχετικά µε το διαφορετικό πλαίσιο της ποινής στις δύο χώρες. Ο Timur, ο 10χρονος αδερφός του Aydin, είναι 
σκυµµένος πάνω από το µεγάλο ξύλινο τραπέζι και σχεδιάζει τους µυς ενός φοβερού κόκκινου τέρατος. Οι 
χαρούµενοι γονείς τούς παρακολουθούν από το sunken, ένα καθιστικό σε µπεζ τόνους, πίνοντας τουρκικό κρασί 
που συνοδεύουν µε ντόπιες ελιές. Η διώροφη κατοικία του ζεύγους Çelebis βρίσκεται σε µια συνοικία της πόλης 
που ονοµάζεται Etiler, και ανήκει σε ένα συγκρότηµα καινούργιων και κυβοειδών κτιρίων. Το χαµηλότερο επίπεδο 
είναι αίθριο και ανοικτό, µε γυάλινες πόρτες να κοιτούν σε ένα µικρό κήπο. Στο στενό προθάλαµο του επάνω 
ορόφου, βρίσκονται διάσπαρτα τα παπούτσια των παιδιών. 

Ο Aydin και ο Timur ήταν µόλις 11 και 7 χρόνων όταν µετακόµισαν οι Çelebis, σε αρκετά νεαρή ηλικία που οι 
γονείς τους ήλπιζαν ότι θα τους επέτρεπε να µάθουν τη γλώσσα και θα προσαρµοστούν γρήγορα. Αλλά ενώ η 
ιδέα του να µεγαλώνει κανείς τα παιδιά του σε περιβάλλον δύο γλωσσών και δύο πολιτισµών µοιάζει γοητευτική, 
η πράξη µπορεί να επιφυλάσσει εκπλήξεις. Οι Çelebis σκέφτηκαν να γράψουν τα παιδιά τους σε αγγλόφωνο 
σχολείο, αλλά διαπίστωσαν ότι τα σχολεία αυτά δεν διδάσκουν την τουρκική γλώσσα ή την ιστορία. «Ένας από 
τους λόγους που µετακοµίσαµε εδώ ήταν να εκθέσουµε τα παιδιά σε µια διαφορετική κουλτούρα» αναφέρει η 
Bülent. «Τελικά αποφασίσαµε να τα ρίξουµε κατευθείαν στα βαθιά». Η Μαρία, που πήρε ένα χρόνο άδεια από την 
πρακτική της ως δικηγόρος (σήµερα εργάζεται ως συνεργάτης τούρκικης εταιρείας) για να βοηθήσει τα παιδιά να 
προσαρµοστούν στην αρχή, θυµάται την πρώτη µέρα του Aydin στο δηµόσιο τουρκικό σχολείο. Όταν τον 
κατέβασε από το αυτοκίνητο, οι µαθητές της πέµπτης στεκόντουσαν στη σειρά στον προαύλιο χώρο αποδίδοντας 
τιµή στον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας. Καθώς ο διστακτικός Aydin προχώρησε προς το µέρος τους, ο 
δάσκαλος έστειλε µερικά αγόρια να τον καλωσορίσουν και τα αγόρια τον περικύκλωσαν και τον αγκάλιασαν µε 
την σωµατική οικειότητα που συνηθίζεται στην Τουρκία, αλλά σίγουρα όχι στις Η.Π.Α., και η Μαρία στάθηκε στην 
άκρη και παρατηρούσε το αµήχανο αγόρι της. 

 

Τώρα τα παιδιά της έχουν αρχίσει να γίνονται Τούρκοι και εκείνη µια µετανάστρια µητέρα. Η εµφάνισή της –
καστανά µαλλιά, αφέλειες, λεπτό σουλούπι– δεν µαρτυρούν την ξένη καταγωγή της. Αλλά το µαρτυρούν όλα τα 
υπόλοιπα. Τα παιδιά τής λένε να µη µιλά όταν πλησιάζουν στο σχολείο –η αµερικάνικη προφορά της τους 
ντροπιάζει και το να µιλά Αγγλικά το θεωρούν ακόµη πιο ταπεινωτικό. Και της ζητούν να κρύψει το σταυρό που 
φορά στο λαιµό. (Μπροστά στους συµµαθητές τους είναι Μουσουλµάνοι, ενώ η Μαρία είναι Ελληνίδα Ορθόδοξη). 

Κοιτάζοντας τη ζωγραφιά του, ο Timur ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει να σκέφτεται στα Τουρκικά παρά στα Αγγλικά. 
Ο Aydin, αφού ολοκλήρωσε τις σκέψεις του για τις διαφορετικές ιδεολογίες σχετικά µε την τιµωρία, αναλύει την 
ταξική δοµή της Τουρκίας. Είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς σε ποιο βαθµό συµβάλλει το περιβάλλον σε ποιο 
βαθµό τα έµφυτα χαρακτηριστικά, αλλά ακόµη δυσκολότερο είναι να φανταστεί κανείς τα παιδιά να αναπτύσσουν 
αυτή την πολιτισµική διαφοροποίηση σε προάστιο της Καλιφόρνιας. 

Όταν η σηµερινή κυβέρνηση της Τουρκίας ανέλαβε την εξουσία το 2002, υποσχέθηκε ότι θα πάρει µέτρα κατά της 
διαπλοκής και θα την οδηγήσει στην οικονοµική ανάπτυξη. Αυτό ήταν εν µέρει η λαϊκιστική απάντηση στον 
πληθωρισµό και την ύφεση που στέκονταν εµπόδιο στην ανάπτυξη της Τουρκίας και εν µέρει ήταν ένα στοίχηµα 
για την υποψηφιότητα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Τουρκία έχει τεράστιο εµπορικό έλλειµµα –
52 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. τον περασµένο χρόνο, το οποίο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ είναι διπλάσιο από το 
αντίστοιχο των Η.Π.Α. –γεγονός που καθιστά σαφές ότι η χώρα πρέπει να ενισχύσει την εγχώρια επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. Οι αλλαγές στην Τουρκία γίνονται αργά, αλλά η προσέγγιση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην 
επιχειρηµατική δραστηριότητα έχει αποσπάσει θετικά σχόλια. 



Η οικονοµική ανάπτυξη περιλαµβάνει διάφορα προγράµµατα παροχής κινήτρων, από τα οποία η AirTies 
επωφελείται. Το πρώτο από αυτά είναι οι φοροαπαλλαγές. Η κυβέρνηση δηµιούργησε οικονοµικές ζώνες µέσα σε 
τεχνολογικά πάρκα, κτίρια γραφείων στα οποία οι εταιρείες Έρευνας και Ανάπτυξης µπορούν να ζητήσουν χώρο 
για τους µηχανικούς τους. Μόλις λάβουν έγκριση, όπως πρόσφατα έλαβε η AirTies, εξασφαλίζουν 10ετή 
φορολογική απαλλαγή από τον φόρο εταιρειών για οποιοδήποτε προϊόν το οποίο παράγεται στο τεχνολογικό 
πάρκο. Επιπλέον, οι εταιρείες δεν είναι υποχρεωµένες να καταβάλουν φόρο µισθωτών υπηρεσιών στους 
µηχανικούς που εργάζονται στο τεχνολογικό πάρκο. Σε αυτή την κατηγορία αντιστοιχεί περίπου το ένα τρίτο από 
τους 90 εργαζοµένους της AirTies και σχεδόν το σύνολο των πιο καλοπληρωµένων. Η κυβέρνηση προσφέρει 
πενταετή χαµηλότοκα δάνεια για την κάλυψη των µισών εξόδων των νεοιδρυθείσων εταιρειών Έρευνας και 
Ανάπτυξης για τα έργα που εγκρίνει και επιχορηγεί άµεσα έως το 50 τοις εκατό των εξόδων σχεδιασµού, επίσης 
για τα εγκεκριµένα έργα. 

Όλα αυτά τα µέτρα κάνουν την Τουρκία να µοιάζει µε επιχειρησιακό παράδεισο, αλλά οι καλές ιδέες κολλούν στη 
γραφειοκρατία. Το τεχνολογικό πάρκο για παράδειγµα. Οι εταιρείες απαλλάσσονται από τους φόρους µισθωτών 
υπηρεσιών µόνο για τις ώρες που οι µηχανικοί βρίσκονται µέσα στο κτίριο, οπότε, εάν επισκέπτονται κάποιον 
πελάτη ή έχουν βγει απλώς για να καπνίσουν, η φοροαπαλλαγή δεν ισχύει. Ή για παράδειγµα το δάνειο 
παρέχεται µόνο σε µια καινούργια εταιρεία που µπορεί να εξασφαλίσει τραπεζική εγγύηση, η οποία προφανώς 
δεν χρειάζεται το δάνειο. 

Αυτά είναι τα µελανά σηµεία, αλλά τα προγράµµατα παρέχουν σηµαντική βοήθεια. Άλλη είναι η παρέµβαση της 
κυβέρνησης που αποτελεί πραγµατική πληγή. Πέρσι το καλοκαίρι, εξαιτίας λάθους των υπαλλήλων, τέσσερα 
κουτιά δροµολογητών της AirTies πέρασαν χωρίς πιστοποιητικά εκτελωνισµού. Η κυβέρνηση απείλησε ότι θα 
ασκήσει µήνυση σε ολόκληρη τη διοίκηση –σύµφωνα µε την τουρκική νοµοθεσία, τα εταιρικά στελέχη θεωρούνται 
προσωπικά υπεύθυνα για τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις προς την κυβέρνηση. Οι δικηγόροι της AirTies 
κατάφεραν µε διαπραγµατεύσεις να επιλύσουν το ζήτηµα, αλλά αποθέµατα αξίας 400.000 δολαρίων Η.Π.Α. 
παρακρατήθηκαν στο τελωνείο για έξι µήνες. 

Αν η AirTies είχε δωροδοκήσει τους υπαλλήλους, τα πράγµατα θα είχαν πιθανότατα πάρει πιο γρήγορα το δρόµο 
τους. Η διαφθορά εξακολουθεί να µαστίζει την Τουρκία. Σπάνια είναι απροκάλυπτη, ωστόσο, «άνθρωποι που 
ξέρουν τόσο εµάς όσο και εκείνους έρχονται και µας κάνουν ασαφείς νύξεις», λέει ο Çelebi. Η AirTies έπρεπε να 
προσλάβει έναν ειδικό «σύµβουλο» προκειµένου, για παράδειγµα, να εγκριθεί ένα έργο της ή να πληρώσει έναν 
«µέντορα» για να φέρει την AirTies σε επαφή µε έναν υποψήφιο πελάτη. ∆εν είναι ασυνήθιστο για τις εταιρείες να 
αγοράζουν αυτοκίνητα ή να νοικιάζουν διαµερίσµατα για κυβερνητικά στελέχη. «Συνεχίζουµε να αρνούµαστε να 
κάνουµε κάτι τέτοιο», δηλώνει ο Çelebi. «Όταν γίνει η αρχή, δεν υπάρχει τέλος. Επιπλέον, είναι καθαρά ζήτηµα 
ηθικής». Στόχος πολλών από τις απαιτήσεις της γραφειοκρατίας, κυρίως ο τεράστιος όγκος των εγγράφων, είναι 
να παρέχουν προστασία από την απάτη και τη διαφθορά αλλά καταλήγουν σε θολές γλοιώδεις πρακτικές. 

Κάτι που ο Çelebi έχει επανειληµµένα επικρίνει δηµοσίως. «Η στάση µου στα συνέδρια ήταν τόσο άµεση, που 
όταν επιστρέψαµε στο τεχνολογικό πάρκο, η ανώτατη διοίκηση µου ζήτησε να σταµατήσω να τους επικρίνω», λέει 
µειδιάζοντας. Καθώς η συγκεκριµένη κυβέρνηση διψά για επιχειρήσεις, ο Çelebi συναντά συχνά υψηλόβαθµα 
κυβερνητικά στελέχη. «Αυτή η κυβέρνηση είναι γεγονός ότι κάνει πράγµατα, και από τα 10 πράγµατα που κάνει τα 
επτά είναι θετικά και τα τρία αρνητικά. Οπότε, σε τελική ανάλυση, είναι θετική», αποφαίνεται ο Çelebi. 

Καθώς µια επιτυχηµένη εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης και σπάνιο φαινόµενο στην Τουρκία, ο Çelebi έχει 
αναδειχθεί σε πολλά υποσχόµενο, εξέχοντα επιχειρηµατία. Ο υπουργός µεταφορών και τηλεπικοινωνιών 
επισκέφθηκε τα γραφεία της AirTies και πρόσφατα ένας αξιωµατούχος περιέφερε έναν δροµολογητή της AirTies 
στο κοινοβούλιο. «Μας γνωρίζουν προσωπικά και πάντα µας υποστηρίζουν. Στις Η.Π.Α. δεν θα µπορούσα να 
διανοηθώ ποτέ ότι θα συγκέντρωνα αυτού του είδους την επιρροή» δηλώνει ο Çelebi. Επίσης, η Endeavor, ένας 
αµερικανικός ή µη κερδοσκοπικός οργανισµός που βοηθά επιχειρηµατίες σε αναδυόµενες χώρες, τον επέλεξε ως 
έναν από τους εταίρους της. Η Endeavor τον έφερε σε επαφή µε ισχυρά µέλη του ∆.Σ. και του εξασφάλισε 
χρηµατοδότηση 5 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α. από Τούρκους επιχειρηµατίες. 

 

Σε ό,τι αφορά στο µέλλον του στην Τουρκία, ο Çelebi στοιχηµατίζει ότι το πολιτικό κλίµα και η οικονοµία θα 
παραµείνουν σταθερά. Ο Ατατούρκ επέβαλε την αρχή της αυστηρής «εκκοσµίκευσης» στην κυβέρνηση µε την 
ανάληψη της εξουσίας το 1923 και η χώρα παραµένει προσκολληµένη σε αυτή έκτοτε. Παρ’ όλα αυτά, η σηµερινή 
κυβέρνηση υπερασπίζεται µια πιο ισλαµική στάση. Ο Çelebi παρατηρεί ότι όταν µια πολιτική παράταξη προωθεί 
τη θρησκεία, το µεγαλύτερο µέρος της χώρας οπισθοδροµεί. «Κάθε τόσο, η ισλαµική κυβέρνηση προσπαθεί να 
κάνει το ένα ή το άλλο, δηµιουργείται µια µεγάλη αναστάτωση και µετά ξεφουσκώνει», αναφέρει. «Πιστεύω ότι η 
Τουρκία πρέπει να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση». Ωστόσο, γνωρίζει ότι η Τουρκία χαρακτηρίζεται από αστάθεια 
και έχει προσπαθήσει να προστατευτεί µέσω της διαφοροποίησης µε δραστηριότητες σε άλλες αγορές και µέσω 
της εξοικονόµησης χρηµάτων. 



«Υπάρχουν πολλοί εργαζόµενοι εδώ που συνεχίζουν να µε κάνουν έξω φρενών», αναφέρει ο Çelebi. «Άνθρωποι 
που δεν τηρούν τους κανόνες, οι κανόνες παραβιάζονται απερίσκεπτα». Αλλά υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι. 
Τα πλεονεκτήµατα λόγω γεωγραφικής θέσης, µειωµένου κόστους, το γεγονός ότι πρόκειται για ταχύτατα 
αναπτυσσόµενη αγορά, και το ότι έχω απίστευτη πρόσβαση σε ανθρώπους. Βέβαια, ναι, υπάρχουν και τα 
αρνητικά. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι υπάρχουν αρνητικά. Αλλά τα θετικά τα υπερέχουν κατά πολύ». Ανεξάρτητα 
από τις πολιτικές εξελίξεις, πιστεύει ότι η ευρυζωνική χρήση θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. 

Μια ζεστή χειµωνιάτικη νύχτα, οι Çelebis έδωσαν οδηγίες στα παιδιά για το πώς να ζεστάνουν το κοτόπουλο και 
έφυγαν για την περιοχή Taksim, σε απόσταση 20 λεπτών µε το αυτοκίνητο, στο κέντρο της ζωής της 
Κωνσταντινούπολης. Αρπάζουν την πρώτη θέση πάρκινγκ έξω από τον Istiklal Caddesi, τον πολυσύχναστο 
πεζόδροµο, και τρυπώνουν στην είσοδο µιας ερειπωµένης πολυκατοικίας, στριµώχνονται σε ένα ασανσέρ µε 
λεπτοκαµωµένους εικοσάρηδες που µιλούν Τουρκικά, Αγγλικά και Γαλλικά και ανεβαίνουν έως το τέρµα του 
κτιρίου. Έχουν κάνει κράτηση στο Istanbul 360, σε ένα από τα πιο σικ εστιατόρια της πόλης, µε την τεράστια 
τζαµαρία µε θέα στο καµπαναριό του Αγ. Αντωνίου, λίγα µέτρα µακριά. Πιο µακριά, πέρα από τα σκοτεινά νερά 
του Χρυσού Κέρατος, το Παλάτι Τοπκαπί και το Μπλε Τζαµί να ξεχωρίζουν φωταγωγηµένα στον ορίζοντα της 
πόλης. Στο µενού αντανακλάται επίσης το µείγµα εκλεπτυσµού και παράδοσης που χαρακτηρίζει την 
Κωνσταντινούπολη. Σερβίρεται pastirma, ένα αποξηραµένο τουρκικό βοδινό που είναι τυλιγµένο σε µια µοντέρνα 
εκδοχή wonton. Αυτό είναι ένα από τα αγαπηµένα τους πιάτα και τώρα που ο Aydin είναι αρκετά µεγάλος για να 
προσέχει το µικρότερο αδερφό του, απολαµβάνουν ένα εβδοµαδιαίο δείπνο για δύο σε εστιατόρια σαν αυτό. 

Η ζωή τους δεν ήταν πάντοτε τόσο λαµπερή. ∆εδοµένης της εύκολης προσαρµογής τους στο Χονγκ Κονγκ, η 
Μαρία και ο Bülent πίστευαν ότι η µετακόµισή τους στην Τουρκία θα είναι οµαλή. Αλλά στο Χονγκ Κονγκ ήταν 
οµογενείς στο πλαίσιο µιας αµερικανικής εταιρείας. Στην Τουρκία ήταν µόνοι τους, µε αβέβαιο µέλλον για την 
επιχείρηση του Bülent. «Μερικές φορές είναι καλύτερα να µην ξέρεις από πριν», λέει η Μαρία. «Αυτός ο πρώτος 
χρόνος µας γέρασε τόσο πολύ –µη γνωρίζοντας στην ουσία αν θα πάει καλά, ενώ αναρωτιόµασταν µήπως 
κάναµε το µεγαλύτερο λάθος της ζωής µας». 

Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, αισθάνονταν πιο άνετα στην Κωνσταντινούπολη. Στο γωνιακό τους τραπέζι 
παραγγέλνουν στα Τουρκικά –βραστό βοδινό για τον Bülent, πάπια για τη Μαρία, ένα µπουκάλι Cabernet, και θα 
δοκιµάσουν επίσης και µερικά από αυτά τα pastirma wontons– και συζητούν. Μιλούν για τον Hrant Dink, τον 
Τούρκο δηµοσιογράφο που δολοφονήθηκε πριν από µία εβδοµάδα –αναρωτιούνται αν οι 50.000 πενθούντες που 
διαµαρτυρήθηκαν έντονα για τον πυροβολισµό του καλύφθηκαν από τα αµερικανικά ΜΜΕ. Έτσι περνούν στη 
συζήτηση σχετικά µε το πώς προσπαθούν να εξηγήσουν στους φίλους τους την έννοια της ελευθερίας του λόγου, 
υποστηρίζοντας ότι ενδυναµώνει ένα έθνος χωρίς να απειλεί την ασφάλειά του. (Το άρθρο 301 του τουρκικού 
νόµου, βάσει του οποίου καταδικάστηκε ο Dink, απαγορεύει τη σπίλωση της Τουρκίας, του τουρκικού έθνους ή 
της κυβέρνησης). Μιλούν για την υποψηφιότητα ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύουν ότι δεν 
έχει σηµασία αν θα ενταχθεί στην ΕΕ, αλλά οι µεταρρυθµίσεις που πρέπει να υιοθετήσει για να υποβάλλει 
υποψηφιότητα θα φέρουν τον αναγκαίο εκσυγχρονισµό. Επίσης, συζητούν το θέµα της γυναίκας στην εργασία. 
Στο δικηγορικό γραφείο, αναφέρει η Μαρία, οι άντρες απολαµβάνουν τη διαφορά των δύο φύλων, ανοίγοντας τις 
πόρτες και κάνοντας κοµπλιµέντα στην ίδια και τις συναδέλφους της σχετικά µε το ντύσιµό τους. ∆εδοµένου ότι οι 
Çelebis προέρχονται από την Αµερική, υιοθετούν ένα πρίσµα γενικής αµφισβήτησης στις ιδιοσυγκρασίες που 
επικρατούν στην Τουρκία. Υπό το ίδιο πρίσµα, ο Bülent διακρίνει επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Τουρκία αλλά 
δεν παύει να εξαγριώνεται µε τις ελλείψεις της καινούργιας του χώρας. ∆εν θα ήθελε η Τουρκία να γίνει Αµερική, 
ένας από τους λόγους που µετακόµισε εδώ είναι η διαφορετική κουλτούρα. Αυτό που θέλει είναι η χώρα να 
προχωρήσει λίγο ταχύτερα, να υιοθετήσει τις αµερικάνικες επιχειρησιακές πρακτικές λίγο γρηγορότερα και να 
ζοριστεί λίγο περισσότερο. 

 


