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34 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ϋΕΑίηθννδ

ΕπιχεφεήΌ&ΒΛ

Τα αλλεπάλληλα
επενδυτικά

χτυπήματα
του Γύπα η

φιλοσοφία και τα

επόμενα σχέδια

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ-δΜΕΚβΠΊβάίυΓηΟβρ

Το δόγμα του τραπεζίτη
που σαρώνει την αγορά

Ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζίτες της χώρας ο Νίκος Καραμούζης

σαρώνει την αγορά για επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους με υψηλούς ρυθμούς

ανάπτυξης και οι ως τώρα επιδόσεις του ίυπά στο οποίο είναι ο επικεφαλής θεωρούνται

άκρως ικανοποιητικές
Τελευταίο χτύπημα του 5ΜΕΚθΓΤ)θάίυιτιθ3ρ 5ΜΕΡΧ ήταν τα προηγούμενα

24ωρα η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών με την ταυτόχρονη αύξηση

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική ιδιοκτησίας του

Ιγνάτιου Λιαπή διακεκριμένου κτηνιάτρου και ιδρυτή μιας από τις μεγαλύτερες
και αρτιότερες μονάδες παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ζώα συντροφιάς

Η συγκεκριμένη περιθάλπει περισσότερα από 5.000 ασθενή ζώα ετησίως και σαν

δευτεροβάθμια νοσηλευτική μονάδα συνεργάζεται με περισσότερους από 350

κτηνιάτρους από όλη τη χώρα κάτι που αυτομάτως της δίνει πολλές προοπτικές

ανάπτυξης
Οι επενδύσεις διαδέχονται η μια την άλλη Χθες ακολούθησε νια το ίυπά η

συμφωνία εξαγοράς του 100 των μετοχών της εταιρείας που θα συσταθεί δια εισφοράς

της αποσχισθείσας δραστηριότητας του ξενοδοχείου Ρ3ΐττΐ05 Ακπ'5 5υί1θ5

5ΡΑ Ρ3ΠΠ05 Ακίίδ από την εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΚΩΣ Α.Ε συμφερόντων της
Οικ Νικολάου Πουλιού Το επενδυτικό ταμείο

5ΜΕΚβιτΐθάίυηΌρ πήρε τον Δεκέμβριο τον με
Β τοχικό έλεγχο της Επαίθ ΗθΙΙ35 που μετονομά¬

σθηκε σε Ζοΐ"άί3 με στόχο την αναβάθμιση

της εταιρίας και την ποιοτική παροχή ολοκληρωμένων

υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων

Πριν από λίγο καιρό εισήλθε μετοχικά και

στην Ε5Α δβαιπΐγ 5οΙυΐίοη5 ιδιοκτησίας του

Ι3ΐ5θο Ρ3ΓΠίΙγ ΟπΊοθ αποκτώντας™ πλειοψηφικό

πακέτο με στόχο τη δημιουργία του
μεγαλύτερου

ομίλου στην παροχή υπηρεσιών Τοί3ΐ

ΡθοίΙίίγ ΜβηβαθίτιεηΙ στην Ελλάδα με εξαγορά

η οποία έγινε μέσω της θυγατρικής ΟογοΊ3

η οποία διαθέτει σημαντικούς πελάτες μεταξύ

των οποίων η νοά3ίοπθ και το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Η Ε5Α αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία του κλάδου στην Ελλάδα

με ισχυρή παρουσία στις επανδρωμένες φυλάξεις και τα ηλεκτρονικά συστήματα

ασφαλείας σε ευρεία γκάμα εγκαταστάσεων ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος

όπως επίσης και σε κρίσιμες υποδομές της χώρας

Με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 50 εκατ ευρώ απασχολεί περί τους 3.000

υπάλληλους γεγονός που την καθιστά έναν από τους 20 μεγαλύτερους εργοδότες

στην Ελλάδα και βλέπει μια πίτα 1,4 δισ ευρώ

Προηγήθηκε η επένδυση του ίυπά με Εκτελεστικό Πρόεδρο του ενα από τα κορυφαία

στελέχη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος για την εξαγορά της εταιρίας

Κγορ με έδρα την ρτα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εξαγωγή

φρούτων
Το ίυπά δημιουργήθηκε πριν από 2-3 περίπου χρόνια με αρχικά κεφάλαια

100 εκατ ευρώ που αυξήθηκαν σε 143 εκατ ευρώ από 42 επενδυτές 30 Έλληνες

επιχειρηματίες και εφοπλιστές 12 θεσμικούς παίκτες μεγάλης εμβέλειας κ α

και σύμφωνα με το επιχειρηματικό δόγμα του Νίκου Καραμούζη

στοχεύει στην αξιοποίηση ευκαιριών από επιχειρήσεις που

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον δανεισμό τους αλλά έχουν

προοπτικές ανάπτυξης και για αυτό τον λόγο έγιναν και

γίνονται συζητήσεις και με τις εταιρίες διαχείρισης θΓνίοθΓ5

Απώτατος σκοπός του είναι η δημιουργία νέων
πρωταθλητών

με την στήριξη του 5ΜΕΚθΐτΐθάίυηηθ3ρ και

με όπλα την φιλοσοφία στην οποία μπορεί να βασισθεί

ένα επιχειρηματικό 5υοοβ55 5ΐ0Γγ αλλά και

την βαθιά γνώση της αγοράς και των οικονομικών

του επιχειρείν που και ο ίδιος
διαθέτει

Στο στόχαστρο του 5ΜΕΚ0 μπαίνουν

επιχειρήσεις από τον αγροτικό

τομέα ρύζι όσπρια τον κλάδο

τροφίμων ΙοαίδΙία μεσαίου μεγέθους

βιομηχανικές επιχειρήσεις

ξενοδοχεία κ.ά

Η επενδυτική ομάδα της
5ΜΕΚειτΐθάίυηνθ3ρ επιδιώκει

βάσει του πλάνου της να επενδύσει

μετοχικά σε 10-12 ελληνικές

επιχειρήσεις με αναπτυξιακή

προοπτική ξεκλειδώνοντας

την αξία και

την πραγματική δυναμική

τους και αναβαθμίζοντας

την παραγωγή και εξαγωγική

δυνατότητα τους

Οι
γνώσεις και η εμπειρία 50 Ελλήνων ϋορ μάνατζερς με θητεία σε επιχειρηματικές
δυνάμεις διεθνούς εμβέλειας αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρό όπλο στα χέρια

της Ελλάδας τους προσεχείς μήνες στην προσπάθεια για την προσέλκυση νέων

ξένων επενδύσεων αλλά και για την οικονομική πρόοδο της χώρας με φόντο 6 τομείς

Ανδρέας
Γιαννόπουλος

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική

Οικονομία Ταμείο Ανάκαμψης

Νέα Οικονομία Αποτελεσματικό

Κράτος Κθ3ΐ Εδίβϊθ

και Υγεία θα βρεθούν στο τραπέζι

50 Ελλήνων ανώτερων στελεχών

σε μεγάλες εταιρίες του

εξωτερικού οι οποίοι θα
συμμετάσχουν

στην η 2η Διάσκεψη
ΤΗΕ ΕΚΕΕΚ5 ΑΚΕ ΒΑΟΚ που θα

πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου

2022 στο ξενοδοχείο
0|-3Πά Ηγ3ίϊ ΑΙΠΘΠ5

Ένα κορυφαίο θνβπΐ στο

οποίο θα προσκληθεί ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης
και θα κάνει ομιλία όπως επίσης

και ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης

Τσίπρας ενώ εκ

μέρους της κυβέρνησης

θα

υπάρξει χαιρετισμός

από τον

Υπουργό
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Άδω

νη Γεωρ

γιάδη και

από τον
Υ φ υ

πουργό

για την Οικονομική Διπλωματία

και Εξωστρέφεια Κώστα Φρα

γκογιάννη
Το ίδιο και από τον πρόεδρο

του ΣΕΒ Δημήτρη Παπαλεξό
πουλο ενός κορυφαίου φορέα

της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Θα υπάρξει δε σχολιασμός
των προτάσεων που θα κατατεθούν

από τον επικεφαλής του

Οικονομικού Γραφείου του
πρωθυπουργού

Αλέξη Πατέλη

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό

που έχει γίνει αρκετά

πριν από την διεξαγωγή της δεύτερης

συνεχόμενης Διάσκεψης
ΤΗΕ 6ΚΕΕΚ5 ΑΚΕ ΒΑΟΚ κατά

την διάρκεια της θα κατατεθούν

προτάσεις εφαρμοσμένης πολιτικής

για την προσέλκυση ξένων

επενδύσεων στην Ελλάδα

και πώς ειδικότερα θα μπορούσαν

τα έμπειρα στελέχη που

προαναφέρθηκαν να συνεισφέρουν

στη βελτίωση της εικόνας

της Ελλάδας ως επενδυτικού

προορισμού στα κεντρικά γραφεία

των εταιριών τους
Δεν είναι τυχαίο ακόμα ότι

το σημαντικό αυτό γεγονός υποστηρίζεται

από τη διαΝΕΟσις και

την ΕηΙθφΠ5θ ΰΓθβεθ ως ΣτραΓ ΤΗΕ 6ΚΕΕΚ5 ΑΚΕ ΒΑΟΚ

υι ξένες επενου

τραπέζι των 50 Ελλ
Τι περιλαμβάνει η ατζέντα της κορυφαίας διάσκεψης με την σ

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Πιθανή συμφωνία Ιράν Παγκόσμιας

Κοινότητας για τα πυρηνικά
Του Φάνη Ματσόπουλου

Διευθύνων Σύμβουλος υηίνβΓΒβΙ 09ΓΠ6Γ5 5Α Σύμβουλος ΕΒΕΑ

Η εξαιρετικά πολύπλοκη κατάσταση που επικρατεί

εξαιτίας της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης έχει αποτυπωθεί

εναργώς στο κόστος της ενέργειας και στις

προσδοκίες για πιθανές ελλείψεις πετρελαίου και

φυσικού αερίου στο προσεχές μέλλον Ο πρόεδρος

της Ρωσίας Β Πούτιν προχώρησε σε μία κίνηση αναφορικά

με την πληρωμή των ενεργειακών εμπορευμάτων

που διαθέτει στην διεθνή αγορά που σχετίζεται

με το νόμισμα που πλέον δεν θα είναι το δολάριο

ΗΠΑ αλλά το ρωσικό ρούβλι Εκ πρώτης όψεως

η κίνηση αυτή φαίνεται ορθή για αυτόν

προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της αποβολής

από το σύστημα 5ννΐΡΤ και δεύτερον να ενισχυθεί

το ρούβλι το οποίο βρίσκεται σε ελεύθερη

πτώση έναντι των άλλων νομισμάτων Ιρούβλι

0,01 δολ ΗΠΑ Η επίτυχία αυτής της κίνησης ήταν

δεδομένη μέχρι που προβλήθηκαν σενάρια για γεφύρωση

του χάσματος Ιράν και Δύσης σχετικά

με το πυρηνικό του πρόγραμμα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΡΑΝ ΗΠΑ
Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν σε αγαστή συνεργασία

με την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται

την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με σκοπό

τον περιορισμό των πυρηνικών Ο ευρωπαίος επικεφαλής

για τον συντονισμό των διαπραγματεύσεων

Ενρίκε Μόρα θεωρεί ότι η συμφωνία μπορεί
να επιτευχθεί μέσα σης επόμενες μέρες με αντάλλαγμα

την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί

στο Ιράν Αυτή θα μπορούσε να προσθέσει στην
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V/W

ΕπνχειρεήΟθΰΛ
il
H υποστήριξη από

την διαΝΕΟσις και

την Enterprise
Greece τα πρώτα

μηνύματα

τηγικούς Χορηγούς
το Think Tank που έχει ιδρύσει

ένας από τους πλέον εμβληματικούς

Ελληνες επιχειρηματίες ο

Δημήτρης Δασκαλόπουλος και η

Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και

Εξωτερικού Εμπορίου η οποία πιστώνεται

έναν πολυμέτωπο αγώνα

για την στήριξη της οικονομίας

και των επιχειρήσεων
Χορηγούς θα αποτελέσουν οι

εταιρίες Polygreen Performance

Technologies Accenture JTI και

AbbVie η Coca-Cola Company
Υποστηρικτής και η AEGEAN Χορηγό

Αερομεταφορών
Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή

για τις οικονομίες του πλανήτη με

την ευχή να ξεπερασθούν στο συντομότερο

η ενεργειακή κρίση ο

πληθωρισμός να τελειώσει η πανδημία

και προ πάντων να λήξει ο πόλεμος

στην Ουκρανία η πρωτοβουλία

THE GREEKS ARE BACK θέτει

4 βασικούς στόχους
• Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία

να γνωρίσει με άμεσο τρόπο

πώς τα κεντρικά γραφεία πο

THE
Γ GREEKS

ARE
BACK
2022

MAKING GREECE
THE INVESTMENT
PLACE TD BE

λυεθνικών εταιριών αξιολογούν
τις πολιτικές της Ελλάδας για προσέλκυση

ξένων επενδύσεων

Να επωφεληθεί η Ελλάδα από τις
καλές πρακτικές άλλων χωρών
στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων

μέσω της γνώσης και

εμπειρίας των Ελλήνων ανώτερων

στελεχών που εργάζονται
στο εξωτερικό

1 Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία

να κινητοποιήσει τους
Έλληνες ανώτερα στελέχη του

εξωτερικού για να προωθήσουν

την Ελλάδα στις εταιρίες τους ως
επενδυτικό προορισμό εφοδιά

ζοντάς τους με τις κατάλληλες
πολιτικές και εργαλεία
Να δοθεί η δυνατότητα στους

Έλληνες ανώτερα στελέχη πολυεθνικών

εταιριών στο εξωτερικό

να υποβάλουν προτάσεις πολιτικής

στην πολιτεία για να βελτιωθεί

η ελκυστικότητα της Ελλάδας

ως επενδυτικού προορισμού

ΟΙ 6 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο σχεδιασμός ο οποίος έχει εκπονηθεί

για την Διάσκεψη περιλαμβάνει

συζητήσεις σε Ολομέλεια
και σε έξι Ομάδες Εργασίας στις
οποίες θα κατατεθούν και θα συζητηθούν

προτάσεις για τα εξής θέματα

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική

Οικονομία Ταμείο Ανάκαμψης

Νέα Οικονομία Αποτελεσματικό

Κράτος Real Estate και

Υγεία

σεις και 6 τομείς στο

ήνων top μάνατζερς
υμμετοχή ανώτερων στελεχών μεγάλων εταιριών του εξωτερικού

Στην συνέχεια οι συγκεκριμένες

προτάσεις αυτές θα συντεθούν
σε κείμενο με τον τίτλο

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2022 το οποίο θα σταλεί στην Κυβέρνηση

στη Βουλή των Ελλήνων
σε φορείς και MME

Σε συζήτηση στην Ολομέλεια
της Διάσκεψης θα δοθεί απάντηση
στο ερώτημα Αλλαξε η εικόνα της
Ελλάδας στα κεντρικά των εταιριών

σας σε σχέση με το 2021 που

προφανώς θα απευθυνθεί στα 50

ανώτερα στελέχη ξένων εταιριών
Το μήνυμα του Διευθύνοντος

Συμβούλου της οργανώτριας εταιρίας

PUBLIC AFFAIRS AND
NETWORKS και ιδρυτή της πρωτοβουλία

THE GREEKS ARE

BACK Ανδρέας Γιαννόπουλος
συνοψίζεται με την δήλωση Ο

ενθουσιασμός το συναίσθημα
και κυρίως η ποιότητα των συζητήσεων

ανάμεσα στους συμμετέχοντες

στην περσινή 1η Διάσκεψη

δημιούργησαν μια ισχυρή

βάση για να προχωρήσουμε στην

προετοιμασία της φετινής Διάσκεψης

η οποία προεξοφλούμε
ότι θα παραγάγει σημαντικές προτάσεις

δημόσιας πολιτικής πάνω

στο θέμα των ξένων επενδύσεων

στην Ελλάδα Η Ελλάδα δεν έχει

την πολυτέλεια να μην αξιοποιήσει

με έξυπνο και αποτελεσματικό

τρόπο το μοναδικό αυτό κεφάλαιο

που συνιστούν οι Έλληνες
σε σημαντικές θέσεις μεγάλων
εταιριών στο εξωτερικό

ΟΣΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Ψηφιακή μετάβαση
καινοτομία φορολογία

Πριν από μερικούς μήνες τον Οκτώβριο του 2021 έγινε η

αρχή της προσπάθειας με την πραγματοποίηση της 1ης Διάσκεψης

THE GREEKS ARE BACK στην Αθήνα όπου και πάλι

είχαν λάβει μέρος 50 Έλληνες ανώτερα στελέχη από 40 και πλέον

διεθνείς εταιρίες σε 12 χώρες του κόσμου
Σύμφωνα με τον κ Α Γιαννόπουλο ο στόχος ήταν να προσεγγιστεί

το θέμα της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως επενδυτικού

προορισμού με δομημένο και αποτελεσματικό τρόπο καθώς

δεν επρόκειτο για μια ακαδημαϊκού τύπου πρωτοβουλία
Στις Ολομέλεια και στις Ομάδες Εργασίας συζητήθηκαν τότε

άλλοι 6 τομείς όπως οι Πράσινες Επενδύσεις το Φορολογικό
Πλαίσιο η Προσέλκυση Ταλέντων η Καινοτομία/Έρευνα

Ανάπτυξη η Ψηφιακή Μετάβαση και η Silver Economy
Οι προτάσεις των συμμετεχόντων συντέθηκαν στην πρωτοβουλία

για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα η οποία εστάλη
στην Κυβέρνηση τα κόμματα τη Βουλή των Ελλήνων σε φορείς

MME κ ά και όπως αναφέρει κατά κοινή ομολογία οι εξετάσεις

της πρώτης φοράς ήταν απολύτως πετυχημένες
Τονίζει δε ότι ο πήχης είναι ήδη ψηλά για τη συνέχεια και

πως όλα αυτά δίνουν τη βάσιμη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια
ακόμη καλύτερη 2η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK τον Νοέμβριο

2022

ημερήσια παραγωγή και κατεπέκταση στην διάθεση

αργού πετρελαίου 1,5 εκ βαρέλια αυξάνοντας

κατά 2 την προσφορά και πιέζοντας

την τιμή του αργού πετρελαίου Αυτό θα

έχει πολύ μεγάλο οικονομικό και πολιτικό αντίκτυπο

λόγω της συγκυρίας και της υψηλής
εξάρτησης της Ευρώπης από τις ρωσικές ενεργειακές

πρώτες ύλες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το οξύμωρο της αγοράς ενέργειας είναι ότι

η ροή φυσικού αερίου και πετρελαίου είναι σταθερή

ενώ οι τιμές τους στα διεθνή χρηματιστήρια

αυξομειώνεται συνεχώς και βέβαια κατά

την περίοδο που ερευνούμε έχει αυξηθεί ραγδαία

ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου

Στους χειρισμούς αυτούς αντικατοπτρίζεται η

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ της παγκόσμιας κοινότητας που

δεν μπορεί πλέον να προβλέψει τί θα γίνει στο

εξαιρετικά σύνθετο γεωπολιτικό παζλ Πα αυτό

τον λόγο σπεύδουν να αγοράσουν συμβόλαια

για να αντισταθμιστούν οι πιθανοί μελλοντικοί

κίνδυνοι ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ στην ευρωπαϊκή

αγορά Μία πιθανή συμφωνία με το Ιράν
θα προσθέσει πετρέλαιο στην αγορά σταθεροποιώντας

την προσφορά ιδίως στην περί¬

πτωση που κλιμακωθεί περαπέρω η ένταση μεταξύ

Ρωσίας και NATO και θα μειώσει τις πιθανότητες

για περαπέρω άνοδο των τιμών και για

ισχυροποίηση των πληθωριστικών πιέσεων

Οι πληρωμές του ιρανικού πετρελαίου θα

γίνονται σε δολάρια ΗΠΑ με αποτέλεσμα να μειωθεί

η ζήτηση για ρούβλια στην αγορά και να

αναχαιτηθεί το πιθανό κύμα ανατίμησης του

νομίσματος αυτού Παράλληλα μηδενίζεται
το σενάριο πολεμικής σύρραξης στα Στενά του

Ορμούζ που όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν

θα προκαλούσε ίσως και μηδενισμό
των προσφερόμενων φορτίων πετρελαίου από

την περιοχή του Αραβικού Κόλπου στην διεθνή

αγορά και θα οδηγούσε σε δραματική εκτίναξη

των τιμών του πετρελαίου
Σε πολιτικό επίπεδο οι χώρες της Ευρώπης

θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν έστω και

σε ένα μικρό βαθμό το κύμα ακρίβειας που πλήττει

το σύνολο τους και έχει οδηγήσει πολίτες
και επιχειρήσεις σε αδιέξοδο προκαλώντας
ασφυξία στις κοινωνίες που δεν μπορούν πλέον

να επιβιώσουν Δεν πρέπει να διαφύγει της
προσοχής μας ο κίνδυνος να εκμεταλλευτούν
την δυστοκία πολλών στρωμάτων της επαναπαυμένης

στην ευμάρεια ευρωπαϊκής κοινω¬

νίας δυνάμεις αντίθετες προς το ευρωπαϊκό

όραμα στο οποίο να αποδώσουν τα προβλήματα

επιβίωσης και να ανατρέψουν πολιτικές
που αποτέλεσαν την σπονδυλική στήλη της πορείας

της ηπείρου για δεκαετίες Ο πανικός
και η ανάγκη αποτελούν κακό σύμβουλο Δεν

γίνεται κάθε χώρα να λύσει τα ηροβλήματά της
μόνη ή να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την
ευκαιρία για τα όποια συμφέροντά της Χαρακτηριστική

είναι η ένταση μεταξύ χωρών του

Βορρά και του Νότου που δείχνει να αυξάνεται

με ξεσπάσματα όπως αυτό του Ισπανού
πρωθυπουργού

Πέδρο Σαντσεθ που αποχώρησε
εν εξάλλω από την Σύνοδο Κορυφής των 27

Παρατηρείται ότι εν μέσω της πρωτοφανούς

ενεργειακής κρίσης η Ε Ε δεν μπορεί ακόμα
να διαμορφώσει κοινό βηματισμό για την αντιμετώπιση

των προβλημάτων της και κάποια

από τα μέλη της αρέσκονται στο να έχουν τον

πρώτο λόγο Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να

υπερκεραστεί

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η εκρηκτική κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και

NATO ώθησε τις ΗΠΑ να επιταχύνουν την διαδικασία

αποκατάστασης των σχέσεων με το

Ιράν και να προβούν σε αναδιαμόρφωση και

ενεργοποίηση της συμφωνίας για τα πυρηνικά

με στόχο να προκληθεί σταθεροποίηση στην

ενεργειακή αγορά και ειδικά στις προμήθειες

της Ε Ε Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να

είχε επιτευχθεί νωρίτερα αλλά η Ρωσία ήθελε

γραπτές εγγυήσεις ότι δεν θα παρεμποδίζο
ντο οι διμερείς της σχέσεις με το Ιράν Η πιθανή

αυτή συμφωνία πρέπει να αποτελέσει

ισχυρό δίδαγμα και για τις ιθύνουσες ομάδες
αλλά και για τους απλούς πολίτες της χώρας

μας Εφόσον επιτευχθεί θα αρθεί οπωσδήποτε

ένας ενδεχόμενος κίνδυνος αποσταθεροποίησης

αλλά θα υποβοηθήσει την απομυθοποίηση

των κριτηρίων που προσανατολίζουν

τις επιλογές μας για τα διεθνή θέματα Φληναφήματα

όπως οι ιδεολογικές ταυτίσεις τα

ομόδοξα τα ξανθά γένη οι προαιώνιες συμμαχίες

φαίνεται ότι δεν είναι οι κυρίαρχοι παράγοντες

Η ιστορία μας διδάσκει Ο λυσσαλέος πολέμιος

της ελληνικής επανάστασης του 1821

Μέττερνιχ προς το τέλος της υποστήριξε την
πλήρη ανεξαρτησία της Όλα μπορούμε να τα

περιμένουμε
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