
Στο Κίεβο για την αντιμετώπιση επιχειρήσεων παρα-
πληροφόρησης

Εξαμελής αντιπροσωπεία της ειδικής επιτροπής του ΕΚ για 
τις εξωτερικές παρεμβάσεις συμπεριλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης (ING2) επισκέφθηκε το Κίεβο και συ-
ζήτησε με στελέχη της ουκρανικής κυβέρνησης και κρα-
τικών φορέων σχετικά με την αντιμετώπιση υβριδικών 
επιθέσεων. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τον θαυμα-
σμό τους για την ικανότητα των Ουκρανών να διατηρούν 
σε λειτουργικό επίπεδο τις κρίσιμες υποδομές της χώρας 
τους. Αναφέρθηκαν επίσης στη σημασία οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας 
στους χώρους ανταλλαγής πληροφοριών. Σε δηλώσεις 
του ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Raphaël Glucks-
mann (Σοσιαλιστές, Γαλλία) υπογράμμισε την ανάγκη της 
συνεργασίας ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά 
οι επιχειρήσεις παραπληροφόρησης που προέρχονται 
από τη Ρωσία και ενισχύονται από χώρες όπως η Κίνα. 
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Highlight

Για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα. Η εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση της χρήσης του λογι-
σμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης (PEGA) θα συζητήσει με τον πρόεδρο της 
ελληνικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Χρήστο Ράμμο και τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  Κωνσταντίνο Μενουδάκο. Θα ακολουθήσει συζήτηση των ευρωβουλευτών με τον 
Michael O’Flaherty, διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 10:00 - 13:30 
ώρα Ελλάδας

 
Για την Πράσινη Συμφωνία. Η επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) θα υιοθετήσει τη θέση της για το νομοσχέδιο που έχει ως 
στόχο την περαιτέρω μείωση στη χρήση φθοριούχων αερίων τα οποία  είναι συχνά αρκετές χιλιάδες φορές ισχυρότερα από 
το διοξείδιο του άνθρακα. Χρησιμοποιούνται σε συσκευές όπως ψυγεία, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, πυροπροστα-
σία, αφρούς και αερολύματα. Τετάρτη 1 Μαρτίου

Για την προστασία ευρωπαϊκών προϊόντων. Η επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) θα ψηφίσει επί ενός νέου πλαισίου για 
την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης  για παραδοσιακά προϊόντα όπως οι φυσικές πέτρες, τα κοσμήματα, τα υφάσμα-
τα, οι δαντέλες, τα μαχαιροπήρουνα, το γυαλί και η πορσελάνη. Τρίτη 28 Φεβρουαρίου

Για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας και την ενεργειακή κρίση. Η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM) διοργανώ-
νει ενόψει της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας διακοινοβουλευτική συνάντηση με βουλευτές από χώρες της ΕΕ για 
να συζητήσουν την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στις γυναίκες. Τετάρτη 1 Μαρτίου

Για τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα της ΕΕ. Ευρωβουλευτές και μέλη εθνικών κοινοβουλίων θα συναντηθούν στις 
Βρυξέλλες για το ετήσιο συνέδριό τους με θέμα τα κοινωνικά, οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα που αφορούν την ΕΕ. 
Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Φεβρουαρίου

Η εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι θέμα που βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα και είναι ένα από τα ζη-

τήματα που τέθηκαν στη διάρκεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.  Οι προτάσεις της ολομέ-

λειας της Διάσκεψης καταδεικνύουν ότι η κοινωνική πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μείωση 

των ανισοτήτων και στην αντιμετώπιση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι αρμοδιότητες της ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθούν με εναρμονισμέ-

νη νομοθεσία και ελάχιστες απαιτήσεις για την προώθηση των κοινωνικών πολιτικών και τη διασφά-

λιση της ισότητας των δικαιωμάτων. Επιπλέον, το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, μαζί με την κοι-

νωνική ένταξη την πρόληψη και την ανακούφιση της φτώχειας περιλαμβάνεται σε παρεμβάσεις και 

πρωτοβουλίες του ΕΚ, στη βάση του Άρθρου 2 της Συνθήκης της ΕΕ  που ορίζει ότι η ΕΕ «βασίζεται στις 

αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του 

κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων»

H PEGA στην Ουγγαρία μετά τις καταγγελίες για πα-
ρακολουθήσεις

Την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας επισκέφθηκαν ευρω-
βουλευτές της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά τη 
χρήση του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκο-
πευτικού λογισμικού παρακολούθησης (PEGA). Η επίσκε-
ψη πραγματοποιήθηκε μετά από αναφορές για χρήσεις 
κατασκοπευτικού λογισμικού και κατά τη διάρκειά της οι 
ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με πολίτες και δημοσιο-
γράφους που έχουν γίνει στόχοι παρακολούθησης, κα-
θώς και με στελέχη ΜΚΟ, κοινοβουλευτικά στελέχη και 
κρατικούς αξιωματούχους. Στη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου στη Βουδαπέστη, ο πρόεδρος της επιτροπής και 
επικεφαλής της αντιπροσωπείας Jeroen Lenaers (ΕΛΚ, 
Ολλανδία) σχολίασε ότι μετά από πολυετή οπισθοδρό-
μηση της δημοκρατίας στη χώρα,  οι κρατικοί θεσμοί δεν 
δείχνουν προσανατολισμένοι στην εξυπηρέτηση των 
πολιτών και στην προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τους, αλλά μάλλον στους πολιτικούς στό-
χους της κυβέρνησης. Απηύθυνε, επίσης, έκκληση τις αρ-
χές να επιτρέψουν ουσιαστική διερεύνηση καταγγελιών 
για τις καταχρηστικές πρακτικές παρακολούθησε και τό-
νισε ότι η PEGA θα προτείνει λύσεις που θα συμβάλλουν 
στην προστασία των πολιτών.

Στην Ελευσίνα η επιτροπή Πολιτισμού του ΕΚ

Την Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023 επισκέφθηκαν ευρωβουλευτές της επιτροπής Πολιτισμού 
(CULT), οι οποίοι περιηγήθηκαν στους χώρους της διοργάνωσης, ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
και συναντήθηκαν με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του φορέα διοργάνωσης. «Βρι-
σκόμαστε εδώ γιατί η οργανωτική επιτροπή της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα και η ελληνική κυβέρνηση 
έκαναν μια πολύ καλή δουλειά», σχολίασε ο αντιπρόεδρος της επιτροπής  και επικεφαλής της αντιπροσωπείας An-
drey Slabakov (Συντηρητικοί, Βουλγαρία), τονίζοντας ότι «δεν νιώθουμε καλεσμένοι, αλλά συμμέτοχοι».  Υπογράμ-
μισε επίσης ότι η επιτροπή θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια «όπως κάνουμε εδώ και τριάμισι χρόνια, να μει-
ώσουμε τη γραφειοκρατία όχι μόνο σε σχέση με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, αλλά και για οτιδήποτε 
σχετίζεται με έργα στον χώρο της δημιουργίας».

Στο πλευρό των θυμάτων των σεισμών στην Τουρκία

Τις περιοχές της Τουρκίας που έπληξαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις της 6ης Φεβρουαρίου επισκέφθηκαν ο μόνιμος 
εισηγητής για την Τουρκία Nacho Sánchez Amor (Σοσιαλιστές, Ισπανία) και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΕΚ 
στην Κοινή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ  - Τουρκίας, Sergey Lagodinsky (Πράσινοι, Γερμανία). Ο τουρκικός λαός έχει 
υποστεί μία καταστροφή, το μέγεθος της οποίας δύσκολα μπορεί κάποιος να κατανοήσει, τόνισαν οι δύο ευρωβουλευ-
τές, σχολιάζοντας ότι οι σεισμοί έπληξαν μια περιοχή με 15-20 εκατ. κατοίκους. Η ΕΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο 
πλευρό της Τουρκίας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, πρόσθεσαν και υπογράμμισαν ότι η ΕΕ έχει επιδείξει την αλληλεγ-
γύη της με την άμεση κινητοποίηση σωστικών συνεργείων και με τη διάθεση νοσηλευτικών μονάδων και ανθρωπι-
στικής βοήθειας.

Στο επίκεντρο οι μεταναστευτικές ροές

Αντιπροσωπεία της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) με επικεφαλής την Lena Düpont (ΕΛΚ, Γερμανία) επισκέφθηκε 
το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και το Βέλγιο για συναντήσεις με κυβερνητικούς στελέχη και εκπροσώπους ΜΚΟ κατά 
τις οποίες συζητήθηκε η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα.  Κατά τις συναντήσεις οι ευρωβουλευτές 
ζήτησαν πιο συντονισμένη προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα στη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με τη μετα-
νάστευση. Μεταξύ άλλων εξετάστηκαν οι βίαιες πρακτικές που πολλές φορές χρησιμοποιούν οι διακινητές εντός της 
ΕΕ και στα εξωτερικά σύνορά της, ενώ οι ευρωβουλευτές κατέγραψαν επίσης τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών και 
τη συνεργασία τους με τα ευρωπαϊκά όργανα για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η μετανά-
στευση ήταν και θα εξακολουθήσει να αποτελεί ένα σημαντικό θέμα επεσήμανε η ευρωβουλευτής Düpont και πρόσθε-
σε ότι τα όσα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα αξιοποιηθούν στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση 
του νέου Συμφώνου για τη μετανάστευση.

Ανάγκη αναδιάρθρωσης της Ανατολικής Συνεργασί-
ας

Κατά τη 10η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Euronest στο Τσισινάου της Μολδαβίας, οι ευρωβου-
λευτές και οι εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων 
από τις χώρες της Ανατολικής Συνεργασίας συζήτησαν 
για το μέλλον της περιοχής στον απόηχο του πολέμου 
της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ορισμένοι από τους 
συμμετέχοντες σημείωσαν ότι μετά τη ρωσική επιθε-
τικότητα και την απόδοση της υποψήφιας προς έντα-
ξη χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, πρέπει να 
επαναπροσδιοριστεί η σχέση μεταξύ ΕΕ και Ανατο-
λικής Συνεργασίας. Άλλοι ομιλητές σχολίασαν ότι οι 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Γεωργία, η Μολδα-
βία και η Ουκρανία θα πρέπει να ενσωματωθούν στην 
ενιαία αγορά της ΕΕ μέχρι το 2027 και να γίνουν πλήρη 
κράτη μέλη έως το 2029. Τις εργασίες της 10ης συνόδου 
άνοιξαν η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola και η πρόε-
δρος της Μολδαβίας Maia Sandu.
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Η εβδομάδα που πέρασε

Στην Ισπανία για θέματα ισότητας των φύλων 

Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ισπανία 
βρέθηκαν στο επίκεντρο συναντήσεων που είχαν κατά 
την επίσκεψή τους στη Μαδρίτη μέλη της επιτροπής Δικαι-
ωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM). 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι ευρωβουλευτές συζή-
τησαν με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, συν-
δικάτων και οργανώσεων για τα δικαιώματα των εργα-
ζομένων την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
στη χώρα. Είχαν επίσης συζήτηση με την υπουργό Δικαι-
οσύνης Pilar Llop με για την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της εμπορίας ανθρώπων και με εκπρο-
σώπους της επιτροπής Ισότητας της Γερουσίας, ενώ συ-
ναντήθηκαν και με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται 
στην υποστήριξη θυμάτων trafficking. 

Ένας χρόνος πολέμου - Ένας χρόνος αταλάντευτης στήριξης της 
Ευρώπης στην Ουκρανία
Ήταν 24 Φεβρουαρίου 2022 όταν ο πόλεμος επέστρεψε στην ευρωπαϊκή ήπειρο με την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία. Οκτώ εκατομμύρια Ουκρανοί, σχεδόν το 25% του πληθυσμού υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τις εστίες του 
και να αναζητήσει καταφύγιο σε γειτονικές χώρες, στη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αυτοθυσία και γενναιότητα οι Ουκρανοί αντιστέκονται στον εισβολέα, έχοντας στο πλευρό 
τους την Ευρώπη που παρέχει αμέριστη υλική και ηθική υποστήριξη. Από την πρώτη στιγμή της εισβολής το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο διακήρυξε την άνευ όρων αλληλεγγύη του στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας και τάχθηκε απε-
ρίφραστα υπέρ της αποκατάστασης της δοκιμαζόμενης χώρας. Ήδη λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη του πολέ-
μου οι ευρωβουλευτές  προειδοποιούσαν ότι οι ρωσικές απειλές κατά της Ουκρανίας αποτελούσαν σήμα κινδύνου για 
την Ευρώπη. Αμέσως μετά τους πρώτους ρωσικούς βομβαρδισμούς που είχαν στόχους και αμάχους, το ΕΚ ζήτησε την 
ενίσχυση της άμυνας της ΕΕ, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και την εκδήλωση 

περισσότερης αλληλεγγύης προς την Ουκρανία.
Στο επίκεντρο βρέθηκε και η αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης στη χώρα, 
ενώ η πρόεδρος Roberta Metsola ήταν από τους πρώτους διεθνείς ηγέτες που 
αγνόησαν τη ρωσική επιθετικότητα και επισκέφθηκε το Κίεβο εκπέμποντας σα-
φές μήνυμα υπέρ των Ουκρανών και της ηγεσίας τους. Κατά την επίσκεψή της 
η Metsola είχε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Volodymyr Zelenskyy και 
απηύθυνε ομιλία στο ουκρανικό Κοινοβούλιο (δείτε εδώ την ομιλία με ελληνι-
κούς υπότιτλους) Η περαιτέρω στήριξη της αμυνόμενης χώρας τονίστηκε κατ’ 
επανάληψη από τους ευρωβουλευτές, που μεταξύ άλλων ενέκριναν την προ-
καταβολή 3,4 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη 
που υποδέχονταν πρόσφυγες από την 
Ουκρανία, τάχθηκαν υπέρ γενικευμένου 
εμπάργκο στις εισαγωγές ορυκτών 
και πυρηνικών καυσίμων από τη Ρω-
σία και εξέφρασαν την υποστήριξή τους 
στις αποφάσεις του Συμβουλίου για την 
επιβολή κυρώσεων κατά του ρωσικού 
καθεστώτος και υποστηρικτών του. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί υπέρ 
της σύστασης ειδικού διεθνούς δικαστηρίου στο οποίο θα λογοδοτήσει η πολι-
τική και στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας και, μετά τις θηριωδίες που διέπραξαν 
κατά αμάχων στην Ουκρανία οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες δυνάμεις 
που ελέγχονται από τη Μόσχα, ζήτησε να κηρυχθεί η Ρωσία ως κράτος-χορηγός 
της τρομοκρατίας. Επιπλέον χαρακτήρισε ως γενοκτονία τον οργανωμένο από 
το σοβιετικό κράτος λιμό που έπληξε την Ουκρανία στη δεκαετία του ’30 και έγι-
νε γνωστός ως Holodomor. Η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ου-
κρανικό λαό και στην ηγεσία 
του είναι διαρκής, με χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα την εκστρατεία «Γεννήτριες Ελπίδας». Στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ευρωπαϊκές πόλεις δώρισαν γεννήτρι-
ες και μετασχηματιστές στην Ουκρανία ώστε να εξασφαλιστεί η 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε κρίσιμες υποδομές όπως νοσοκο-
μεία, κρατικές υπηρεσίες και σχολεία. Υπολογίζεται ότι σε λιγότερο 
από τρεις μήνες, συγκεντρώθηκαν και προωθήθηκαν στην Ουκρα-
νία περισσότερες από 300 γεννήτριες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
τάχθηκε με κατηγορηματικό τρόπο υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτι-
κής της Ουκρανίας και της ενταξιακής της πορείας, κάτι που επεσή-
μανε και η πρόεδρος Metsola κατά την υποδοχή του Volodymyr Zel-
enskyy στην πρώτη διά ζώσης εμφάνιση του Ουκρανού προέδρου στην ολομέλεια, αναγνωρίζοντας τον αγώνα του 
ουκρανικού λαού υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας και απονέμοντάς του το Βραβείο Ζαχάρωφ 2022. Άλλω-

στε, στην πρώτη ιστορική του ομιλία  λίγες ημέρες μετά την έναρ-
ξη του πολέμου, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρόεδρος Zelenskyy είχε 
καλέσει τους ευρωβουλευτές να αποδείξουν «ότι είστε πράγματι 
Ευρωπαίοι και ότι η ζωή θα κερδίσει απέναντι στον θάνατο, ότι το 
φως θα κερδίσει το σκοτάδι». Ομιλία στην ολομέλεια είχε απευθύ-
νει και ο πρόεδρος της Rada, του ουκρανικού Κοινοβουλίου Ruslan 
Stefanchuk τον περασμένο Ιούλιο, καλώντας τους ευρωβουλευ-
τές να στηρίξουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του. Οι ευ-
ρωβουλευτές εμμένουν στη διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας με 
τον απαραίτητο στρατιωτικό εξοπλισμό, στην αυστηροποίηση των 
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και στην ανάληψη πρωτοβουλιών 
για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου. 
Το ξέσπασμα του πολέμου και η ενεργειακή κρίση που ακολούθη-

σε ανέδειξαν τη σημασία της ταχείας απεξάρτησης της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο προώθησε στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών σημαντικές παρεμβάσεις στο πρόγραμμα REpowerEU 
και κάλεσε για λήψη μέτρων ώστε να προστατευτούν οι πιο ευάλωτοι πολίτες από το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. 

Roberta Metsola: «Η Ουκρανία είναι Ευρώπη»  

Με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας φωτίστηκαν οι τρεις έδρες 
του ΕΚ σε Βρυξέλλες, Στρασβούργο και Λουξεμβούργο, με αφορμή 
τον ένα χρόνο αντίστασης της Ουκρανίας στη ρωσική επιθετικότη-
τα. Σε άρθρο της με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία η πρόεδρος Roberta Metsola υπογράμ-
μισε ότι «Όλοι θέλουμε την ειρήνη. Πολύ περισσότερο οι Ουκρανοί. 
Η ειρήνη αποτελεί το θεμέλιο του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Ωστόσο, 
ειρήνη χωρίς ελευθερία και δικαιοσύνη είναι κέλυφος χωρίς περιε-
χόμενο» και ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. 
«Στεκόμαστε στο πλευρό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων 
που υπερασπίζουν τη χώρα τους και αγωνίζονται για ελευθερία και 
δημοκρατία και για μια παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες. 
Βρισκόμαστε στο πλευρό όσων αγωνίζονται για εμάς», πρόσθεσε.

Δείτε αναλυτικά πώς η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία στην ειδική διαδραστική ενότητα.
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