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Θέμα: Ο Πατριωτισμός που Αξίζει για την Ευρώπη που Αξίζει.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και - δεν σας κρύβω - με συγκίνηση, το άρθρο

παρέμβαση σας την περασμένη Κυριακή 06/12 στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, με το οποίο
συνοδεύσατε την παραίτηση σας από τη θέση του Επίτιμου Προέδρου του
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Είναι αλήθεια ότι την περασμένη δεκαετία της βαθιάς οικονομικής κρίσης και των
επώδυνων μνημονίων για την Ελληνική Κοινωνία και Επιχειρηματικότητα,
διαδραματίσατε πρωταγωνιστικό ρόλο στην άμβλυνση των επιπτώσεων μέσω της
εξομάλυνσης των ελληνογερμανικών σχέσεων. Με τις συνεπείς παρεμβάσεις σας,

συμβάλατε ενεργά στην προάσπιση της ειλικρινούς φιλίας και παραγωγικής συνεργασίας
των επιχειρηματιών κοινοτήτων των δύο χωρών, η οποία βρισκόταν σε διαρκή κίνδυνο

από ακραίες προσεγγίσεις ένθεν και ένθεν.

Το τελευταίο διάστημα, η πατρίδα μας έχει τεθεί στο επίκεντρο μιας οξύτατης
κλιμάκωσης των Τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο αλλά και στα χερσαία σύνορα της,
είτε με τη μορφή παραβιάσεων του εναερίου χώρου της, είτε με το Οτυο ^βίδ στο
Αιγαίο, ή με την κατευθυνόμενη πίεση των λαθρομεταναστευτικών ροών στη Θράκη και

στα νησιά μας.

Είναι αλήθεια ότι, παρά τις εκκλήσεις της Ελληνικής κυβέρνησης, του συνόλου των
κομμάτων και των ευρωβουλευτών της πατρίδας μας, αρκετοί Ευρωπαίοι εταίροι, μεταξύ
των οποίων και η Γερμανική κυβέρνηση, δεν ανταποκρίνονται στον ηγετικό τους ρόλο σε
σχέση με την προώθηση του Ευρωπαϊκού οράματος για την Ειρήνη και την Ασφάλεια

στη Μεσόγειο.

Αρ. Πρωτ. 4254Χανιά, 09/12/2020

Ποοα
τ. Πρόεδρο Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

κ. Μιχάλη Μαϊλλη
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Η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής της Ευωπαϊκής Ένωσης στις 10 και 11 Δεκεμβρίου έχει
ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Σε αυτήν θα εξεταστεί αν θα επιβληθούν οικονομικές ή και
άλλες κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, προκειμένου να συμμορφωθεί προς τη διεθνή
νομιμότητα, όπως σταθερά απαιτεί η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και
πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Ουσιαστικά, θα διαπιστωθεί, αν η ΕΕ θα έχει αρθεί στο
ύψος των περιστάσεων και η απόφαση των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, θα είναι
μια ισχυρή ένδειξη ότι η ΕΕ ενωμένη υποστηρίζει τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα,
σεβόμενη απόλυτα τη διεθνή νομιμότητα.

Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται μονοδιάστατα σε έναν
χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων, αγαθών και κεφαλαίων. Το Βερολίνο καθώς
διατηρεί στενούς οικονομικούς δεσμούς με την Άγκυρα, μέχρι σήμερα αγνοεί το αίτημα
της Ελλάδας για εμπάργκο όπλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην
προκλητική Τουρκία. Η Γερμανία προωθεί την παράδοση στην Τουρκία υπερσύγχρονων
υποβρυχίων 214, όμοια με αυτά που διαθέτει η Ελλάδα, αναβαθμίζει τα άρματα μάχης
ίβορ^τά και προμηθεύει την Άγκυρα με πυραύλους και πυρομαχικά αξίας πολλών δισ.
ευρώ. Η Γερμανία, αντί του εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, προτρέπει Αθήνα και
Άγκυρα σε άνευ όρων διάλογο, ενθαρρύνοντας εμμέσως την επίλυση των διαφορών
στην Ευρώπη, όχι με όρους διεθνούς νομιμότητας, αλλά στρατιωτικής ισχύος.

Αξιότιμε κύριε Μαϊλλη,

Με τη συμβολική σας πράξη να παραιτηθείτε από Επίτιμος Πρόεδρος του
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στείλατε ένα ηχηρό μήνυμα αφύπνησης στην
επιχειρηματική κοινότητα του τόπου μας. Η Πατρίδα μας διέρχεται μία κρίση ιστορικών
διαστάσεων, η οποία θα διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό όλες τις πτυχές του
γεωπολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού της μέλλοντος. Οι Έλληνες επιχειρηματίες
οφείλουμε να σταθούμε ενωμένοι στο ύψος των περιστάσεων και να συμβάλουμε
σχεδιασμένα και ενεργά από το δικό μας μετερίζι - χωρίς συμβιβασμούς - για την
επιβίωση του Ελληνισμού, ανεξαρτήτως των στενών μας συμφερόντων. Έφτασε η ώρα
οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι πολίτες να υπερασπιστούμε την Ευρώπη της Ειρήνης, της
Ευημερίας και της Δικαιοσύνης από τις ελίτ που την
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