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ρών έχει παραµείνει αδρανής τα τελευταία 
χρόνια. Για τον λόγο αυτόν, η χώρα µας έχει 
προτείνει και στην Ελλάδα τη δηµιουργία µιας 
JETCO (κοινή οικονοµική και εµπορική επιτρο-
πή), όπως έχει πράξει και µε 16 χώρες της Ε.Ε. 
Επίσης, οι συναντήσεις οι οποίες φέρνουν κο-
ντά τον επιχειρηµατικό κόσµο, όπως το Ανώ-
τατο Συµβούλιο Συνεργασίας, καθώς και τα 
επιχειρηµατικά φόρα που πραγµατοποιούν 
οι οικονοµικοί φορείς των δύο χωρών, αποτε-
λούν σηµεία συζήτησης όσον αφορά τα βή-
µατα για την προώθηση των εµπορικών και 
οικονοµικών σχέσεων.
Η αµοιβαία, δε, αύξηση των επενδύσεων εί-
ναι προς κοινό όφελος. Οταν οι επενδύσεις της 
Ελλάδας στη χώρα µας ανέρχονται στα περί-
που 6,9 δισ. δολάρια, οι αντίστοιχες επενδύ-
σεις της χώρας µας στην Ελλάδα ανέρχονται 
στα περίπου 200 εκατ. δολάρια. Η προώθη-
ση τουρκικών κεφαλαίων για την επένδυση 
στην Ελλάδα, καθώς και το να ξεπεράσουµε 
τα εµπόδια που προκύπτουν, θα είναι προς 
όφελος όλων µας και πρωτίστως προς όφε-
λος της Ελλάδας. Ο εµπορικός όγκος µετα-
ξύ των δύο χωρών που υπήρξε το διάστηµα 
2010-2014 διπλασιάστηκε, και στο τέλος του 
2014 έφτασε στα 5,6 δισ. δολάρια. Πιστεύω 
ότι ο στόχος των 10 δισ. δολαρίων που είχα-
µε θέσει κατά το δεύτερο Ανώτατο Συµβού-
λιο Συνεργασίας στην Ιστανµπούλ το 2013, 
αναδεικνύει ότι είναι ένας κατάλληλος στόχος 
για τις οικονοµικές προοπτικές που διαθέτουν 
οι δύο γειτονικές χώρες.
 Πώς νοµίζετε ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις 

θα προχωρήσουν; Μπορεί η Αθήνα να συµ-
βάλει µε κάποιον τρόπο;

Οπως συνέβαινε συχνά και στο παρελθόν, οι 
σχέσεις Τουρκίας-Ε.Ε. διανύουν ήδη µια δύ-
σκολη περίοδο. Ελπίζουµε ότι θα µπορέσου-
µε για άλλη µία φορά να ξεπεράσουµε τα 
προβλήµατά µας, καθώς η συµµετοχή µας 
στην Ε.Ε. εξακολουθεί να αποτελεί στρατη-
γική προτεραιότητα για εµάς. Από την αρχή 
της ενταξιακής µας πορείας µέχρι και σήµε-

ρα, καταβάλλαµε µια ειλικρινή προσπάθεια. 
Παράλληλα µε αυτό, και η Ε.Ε. θα πρέπει να 
πράξει τα δέοντα, µε σκοπό να δοθεί η ευκαι-
ρία να προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγ-
µατεύσεις. Με την Ε.Ε. έχουµε διαρκείς διαδι-
κασίες συνεργασίας σε επείγοντα και σηµα-
ντικά περιφερειακά ζητήµατα, τα οποία αφο-
ρούν τη µεταναστευτική κρίση και τα θέµατα 
της ασφάλειας. Ωστόσο, αυτά δεν αντικαθι-
στούν την ενταξιακή µας πορεία.
Αναµένουµε από την Ε.Ε. να κατανοήσει ότι 
ως Τουρκία, µετά την απόπειρα του προδο-
τικού πραξικοπήµατος στις 15 Ιουλίου, δια-
νύουµε µια δύσκολη περίοδο. Στον αγώνα 
µας, δε, κατά της τροµοκρατίας αναµένου-
µε την απόδειξη µιας ειλικρινούς συνεργα-
σίας. Ευελπιστούµε ότι ο γείτονάς µας, η Ελ-
λάδα, η οποία γνωρίζει πολύ καλά το τυραν-
νικό πρόσωπο των πραξικοπηµατιών, θα επι-
στρέψει στη χώρα µας το ταχύτερο δυνατόν 
τα αιµατηρά µέλη της πραξικοπηµατικής ορ-
γάνωσης FETΟ.

της Ελλάδας. Η προώθηση της εν λόγω διαδικασίας 
και η ολοκλήρωση αυτής της «ηµιτελούς δουλειάς» 
στα Βαλκάνια θα είναι αναµφίβολα προς όφελος και 
των δύο χωρών στο προσεχές διάστηµα.
Η συνεργασία, δε, στο µεταναστευτικό αποτελεί ένα 
επιτυχές παράδειγµα απέναντι στις προκλήσεις που 
υπάρχουν στην περιοχή µας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
συνεργασία της 18ης Μαρτίου µεταξύ της Τουρκί-
ας, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, µας 
εξασφάλισε τον έλεγχο της άτυπης µετανάστευσης 
στο Αιγαίο. Συνεπώς, οι άτυπες διελεύσεις, οι οποί-
ες αριθµούσαν τις 7.000 ηµερησίως τον Σεπτέµβριο 

του 2015, έχουν µειωθεί κατά µέσο όρο στις 75. Οι 
κοινές µας προσπάθειες εµπόδισαν 1,5 εκατοµµύριο 
άτυπους µετανάστες να προσεγγίσουν την Ε.Ε. κα-
τά το διάστηµα που µεσολάβησε από την υπογρα-
φή της Συµφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας στις 18 Μαρτίου 
έως σήµερα. Η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν εκπλη-
ρώσει τις ευθύνες τους σε αυτό το ζήτηµα. Αυτές οι 
προσπάθειες οφείλουν να ολοκληρωθούν µε την εκ-
πλήρωση των δεσµεύσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Αναµένουµε τη βοήθεια της Ε.Ε. προς την Ελλάδα, 
προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αίτησης 
ασύλου στα νησιά. Αναµένουµε επίσης από την Ε.Ε. 
την κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες.
 Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των οικονοµικών 

σχέσεων µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας;
Οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ της 
Τουρκίας και της Ελλάδας αποτελούν ένα στοιχείο 
της θετικής ατζέντας. Εκτιµούµε ότι πρέπει να παρ-
θούν κάποια ενθαρρυντικά µέτρα, προκειµένου να 
ανατραπεί η πτωτική τάση που βιώνει τα τελευταία 
χρόνια ο διµερής εµπορικός όγκος.
Η µεικτή οικονοµική επιτροπή µεταξύ των δύο χω-
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Υ
πέρ της στενότερης συνεργασίας Ελλά-
δας και Τουρκίας τάσσεται ο Ιµπραήµ 
Καλίν, αναπληρωτής γενικός γραµµα-

τέας της Προεδρίας της Τουρκικής ∆ηµοκρατί-
ας και εκπρόσωπος Τύπου του Ταγίπ Ερντογάν, 
λίγο πριν ο Τούρκος Πρόεδρος επισκεφθεί επί-
σηµα τη χώρα µας. Ο Ι. Καλίν επισηµαίνει πως 
η συµµετοχή της Αγκυρας στην Ε.Ε. εξακολου-
θεί να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και 
πως «η ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. είναι προς 
όφελος της γειτονικής Ελλάδας και της Ε.Ε.». Στη 
συνέντευξή του στη Realnews τονίζει, επίσης, 
πως «ο γείτονάς µας, η Ελλάδα, η οποία γνωρί-
ζει πολύ καλά το τυραννικό πρόσωπο των πρα-
ξικοπηµατιών, θα επιστρέψει στη χώρα µας το 
ταχύτερο δυνατόν τα αιµατηρά µέλη της πρα-
ξικοπηµατικής οργάνωσης FETO», ενώ τονίζει 
πως «η Τουρκία δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην 
ύπαρξη ενός διαλόγου σε κάθε επίπεδο και σε 
όλους τους τοµείς των σχέσεών της µε την Ελ-
λάδα, µε σκοπό την αναζήτηση επίλυσης των 
διµερών προβληµάτων».

 Ποιοι είναι οι στόχοι της επίσκεψης του κ. 
Ερντογάν στην Ελλάδα;

Η Τουρκία δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην 
ύπαρξη ενός διαλόγου σε κάθε επίπεδο και 
σε όλους τους τοµείς των σχέσεών της µε 
την Ελλάδα, µε σκοπό την επίλυση των δι-
µερών προβληµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, µε-
τά την επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνι-
κής ∆ηµοκρατίας κ. Παυλόπουλου στη χώρα 
µας τον Μάιο του 2017, µε την ευκαιρία της 
Συνόδου Κορυφής του Οργανισµού Συνερ-
γασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), και µε την 
επίσκεψη που θα πραγµατοποιήσει ο Πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας κ. Ερ-
ντογάν, θα ξεκινήσουν οι απευθείας επαφές 
σε επίπεδο Προέδρων της ∆ηµοκρατίας µε-
ταξύ των δύο χωρών.
Ο κ. Ερντογάν είναι ένας πολιτικός, ο οποί-
ος έχει συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ηταν ο πρώ-
τος Τούρκος πρωθυπουργός που επισκέφθη-
κε την Ελλάδα το 2004, µετά από 16 χρόνια. 
Ως ανταπόδοση της εν λόγω επίσκεψης, το 
2008, ο τότε πρωθυπουργός κ. Καραµανλής, 
ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας 
που επισκεπτόταν τη χώρα µας µετά από 49 
χρόνια. Το Ανώτατο Συµβούλιο Συνεργασίας, 
το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη των σχέ-
σεών µας σε διάφορους τοµείς, πήρε σάρκα 
και οστά το 2010, ως αποτέλεσµα µιας πρω-
τοβουλίας του κ. Ερντογάν, κατά την πρωθυ-
πουργία του. Ως εκ τούτου, ο κ. Ερντογάν έκα-
νε τα βήµατα, τα οποία θα συνέβαλλαν στην 
ανάπτυξη των σχέσεών µας διά µέσου ενός 
διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο.
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Ερντογάν, 
µε την ευκαιρία της επίσκεψής του, στη βά-
ση µιας θετικής ατζέντας, θα εκφράσει σε 
ανώτατο επίπεδο τη βούλησή µας για την 
προώθηση των σχέσεων σε διάφορους το-
µείς, όπως το εµπόριο, οι µεταφορές, ο πο-
λιτισµός, ο τουρισµός, καθώς και για την επί-
λυση των προβληµάτων.
 Η ευρύτερη περιοχή αντιµετωπίζει µεγάλες 

δυσκολίες. Πόσο σηµαντική είναι η περαιτέ-
ρω ανάπτυξη της διµερούς συνεργασίας µε-
ταξύ των δύο χωρών;

Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι δύο χώρες που 
αποτελούν πυλώνες σταθερότητας στην κοι-
νή µας γεωγραφία. ∆ιάφορα προβλήµατα 
που απειλούν τη σταθερότητα της ευρύτε-
ρης περιοχής απαιτούν στενότερη συνεργα-
σία των δύο χωρών. Η διεύρυνση του ΝΑ-
ΤΟ στα Βαλκάνια έχει συµβάλει στην ασφά-
λεια και στη σταθερότητα της Τουρκίας και 

«Η ένταξη της Τουρκίας 
στην Ε.Ε. είναι προς όφελος 
της γειτονικής Ελλάδας» 
«Η Τουρκία δίνει 
ιδιαίτερη σηµασία 
στην ύπαρξη ενός 
διαλόγου σε κάθε 
επίπεδο και σε 
όλους τους τοµείς 
των σχέσεών της 
µε την Ελλάδα, 
µε σκοπό την 
αναζήτηση 
επίλυσης 
των διµερών 
προβληµάτων»
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