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O δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου βρίσκεται στο Βερολίνο με αφορμή
τον εορτασμό της πτώσης του Τείχους. Μια ευκαιρία για αναθέρμανση των σχέσεων με τη
Γερμανία και επενδύσεις.
Στονέβδομο όροφο του δημαρχείου της Κωνσταντινούπολης ο κόσμος συνωστίζεται. Άνθρωποι
στριμώχνονται για να βγάλουν μια selfi με τον δήμαρχο της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου. Έχει γίνει
λαϊκό είδωλο από τότε που κατάφερε να πάρει τη δημαρχεία από τον υποψήφιο του αντίπαλου
κυβερνητικού κόμματος AKP. Ο 49χρονος πολιτικός θεωρείται ως κάποιος που μπορεί να τα βάλει
επιτέλους με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.
Σήμεραβρίσκεται στο Βερολίνο με αφορμή τους εορτασμούς για την πτώση του Τείχους. Δεν θα
συναντηθεί όμως μόνο με τον ομόλογό του Μίχαελ Μύλερ και αλλά και με εκπροσώπους της
κυβέρνησης όπως τον υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας και τον υπουργό Οικονομικών Όλαφ
Σόλτς.

ΗΚωνσταντινούπολη και το Βερολίνο είναι αδελφοποιημένες πόλεις και η επίσκεψη για τον
Τούρκο δήμαρχο είναι μια καλή ευκαιρία να αναζητήσει επενδύσεις στη γερμανική πρωτεύουσα:
"Κάθεχώρα μπορεί για ορισμένο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα κι
εμείς βρισκόμαστε τώρα ακριβώς σε αυτή την κατάσταση. Η χώρα όμως και η πόλη μας έχουν
μεγάλες δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη. Θα χαιρόμουν πολύ εάν καταφέρναμε να
δημιουργήσουμε και πάλι ένα καλό κλίμα με του Γερμανούς επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στην Τουρκία".

Κωνσταντινούπολη, "μια έξυπνη πόλη"
ΟΕκρέμ Ιμάμογλου έχει μεγάλα σχέδια. Θέλει να κάνει την Κωνσταντινούπολη "μια έξυπνη πόλη"
με γερμανική τεχνογνωσία. Όσο περισσότερο επιτυχημένος είναι όμως ο σοσιαλδημοκράτης
δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης από το κόμμα CHP, τόσο περισσότερo μπαίνει στο στόχαστρο
της τουρκικής κυβέρνησης.
Ηακύρωση του εκλογικού αποτελέσματος και η επανάληψη των δημοτικών εκλογών ενίσχυσαν
πάντως το προφίλ του και τον έκαναν ακόμα πιο δημοφιλή. Ωστόσο σε κάποια θέματα όπως είναι
η τουρκική επέμβαση στη Συρία ταυτίζεται με την κυβερνητική άποψη. Προσευχήθηκε μάλιστα και
για τους Τούρκους στρατιώτες:
"Μπορείη Γερμανία να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα αλλά η Συρία είναι μια διαλυμένη χώρα.
Μόνο στην Τουρκία μένουν τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες. Λέγεται ότι ο συνολικός αριθμός
των προσφύγων είναι 8 εκατομμύρια. Κατά τη γνώμη μου η Ευρώπη δεν εκπλήρωσε σωστά τις
υποχρεώσεις της".
Παράτις διαφορετικές πολιτικές απόψεις με τη Γερμανία, τονίζει πως μια σχέση φιλίας και
συνεργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Τουρκία.
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