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στην αρχή μιας νέας εποχής και ότι η γεωπολιτική αναταραχή, η 
οποία θα προκληθεί, θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις. Ομως, 
το τίμημα της ελευθερίας, για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε, 
είναι πολύ υψηλό. Η χώρα μας βρέθηκε πάντα, στα 201 χρόνια 
ανεξαρτησίας και αγώνα για την ελευθερία, με τη σωστή μεριά 
της Ιστορίας και το ίδιο θα κάνει και τώρα», ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός. Και προσέθεσε πως «αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εί-
μαστε έτοιμοι για σημαντικές αναταράξεις στην αγορά ενέρ-
γειας και χαίρομαι που η πρότασή μου να επεξεργαστεί και να 
καταθέσει άμεσα η Επιτροπή προτάσεις για το πώς μπορούμε 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο να στηρίξουμε τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις έγινε αποδεκτή». 

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Σύνοδο των Ευρω-
παίων ηγετών συζητήθηκε και το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν οι 
αμυντικές δαπάνες των χωρών από τα δημοσιονομικά, ώστε 
να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων. Είναι κάτι πρώιμο 
για την ώρα, αλλά το στηρίζουν ήδη η Γαλλία και η Ιταλία και 
θα μπει στο τραπέζι των συζητήσεων με μεγαλύτερη ένταση το 
αμέσως επόμενο διάστημα.

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την 
Τρίτη θα ενημερώσει τη Βουλή για τις εξελίξεις μετά τη ρωσι-
κή εισβολή στην Ουκρανία και τις πρωτοβουλίες που έχει ανα-
λάβει η κυβέρνηση, ενώ αναμένεται να ανοίξει όλη τη βεντά-
λια των ζητημάτων.

Εναλλακτικές 
Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη, μετά και τις εξελίξεις στα ρωσο-ου-
κρανικά σύνορα, όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται πως 
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Του ΓιώρΓου ΣιΑΔΗΜΑ

N
έα δεδομένα φέρνει για την Ευρώπη η 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τόσο 
σε επίπεδο αρχιτεκτονικής ασφάλειας 

και διπλωματίας όσο και στην οικονομία. Στην 
έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες το 
βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με πληροφορί-
ες, αναδείχθηκε η ευρωπαϊκή ενότητα και ότι 
πρέπει οι χώρες να ενεργήσουν από κοινού, 
καθώς είναι σαφές ότι η πορεία σύγκρουσης 
που έχει επιλέξει η Ευρώπη με τη Ρωσία, με τις 
κυρώσεις που αποφασίστηκαν, αλλάζει τα πά-
ντα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν κυβερ-
νητικές πηγές.

Στην κυβέρνηση υπογραμμίζουν ότι όλες οι 
κινήσεις ενίσχυσης της εθνικής άμυνας που έγι-
ναν το προηγούμενο διάστημα, όπως οι αμυντι-
κές συμφωνίες με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ και το 
εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα γαλλικά αερομα-
χητικά Rafale και τις γαλλικές φρεγάτες, αποδει-
κνύονται ορθές μετά και τα τελευταία γεγονότα. 

Παράλληλα, όμως, αυτή η στρατηγική του 
Μεγάρου Μαξίμου είναι απέναντι και στο δόγ-
μα του ΣΥΡΙΖΑ πως η άμυνα δεν είναι αυτοσκο-
πός, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη.

Είναι σαφές ότι η νέα κρίση θα έχει επιπτώ-
σεις τόσο στα οικονομικά μεγέθη, την ανάπτυξη, 
όσο και στον πληθωρισμό, την ώρα που αυξά-
νονται οι τιμές σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. 
Ηδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε ουσι-
αστικά ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο, στα πρό-
τυπα εκείνου για την πανδημία, για να αντιμε-
τωπιστεί η ενεργειακή κρίση, κάτι που έγινε δε-
κτό και καταγράφηκε στα συμπεράσματα της 
Συνόδου Κορυφής.

Αυτό που προτείνει η Ελλάδα είναι ένας ευ-
ρωπαϊκός μηχανισμός εξομάλυνσης των αυ-
ξήσεων στις διεθνείς τιμές ενέργειας, που θα 
δημιουργήσει πρόσθετο δημοσιονομικό χώ-
ρο, χωρίς να επηρεάζει το έλλειμμα της κάθε 
χώρας. Η πρόταση αυτή αναμένεται να συζη-
τηθεί στη συνεδρίαση του επόμενου Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου.

Το σκηνικό
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε το νέο 
σκηνικό που διαμορφώνεται κατά τη συνάντη-
σή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου.

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είμαστε 
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πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές πηγές ενέρ-
γειας, χωρίς εξαρτήσεις από χώρες.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχει κινηθεί ήδη η 
χώρα μας, που από τον περασμένο Οκτώβριο 
έχει υπογράψει μνημόνιο συμφωνίας με την Αί-
γυπτο για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο 
χωρών. Η συγκεκριμένη συμφωνία, εκτός από 
τη γεωπολιτική σημασία της, αφού ουσιαστικά 
η συμφωνία αυτή αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ 
Ευρώπης και Αφρικής, έχει και μεγάλη ενερ-
γειακή σημασία. 

Πάντως, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν 
πως η τροφοδοσία της χώρας μας με φυσι-
κό αέριο και πετρέλαιο είναι εξασφαλισμέ-
νη για τους επόμενους μήνες. Αυτό, βέβαια, 
δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται και κινήσεις 
που αφορούν, για παράδειγμα, την προμή-
θεια υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η χώ-
ρα μας έχει ήδη προμηθευτεί φορτία υγρο-
ποιημένου αερίου και θα προμηθευτεί και 
άλλα, εάν χρειαστεί.

Τέλος, είναι σαφές πως η Ελλάδα θα σταθεί 
δίπλα στις ελληνικές κοινότητες της Ουκρανί-
ας, ειδικά στη Μαριούπολη. «Σε περίπτωση 
που υπάρξουν Ελληνες οι οποίοι θέλουν να φύ-
γουν από την Ουκρανία, θα τους υποδεχθού-
με με ανοιχτές αγκάλες», ξεκαθαρίζουν από 
την κυβέρνηση.

Στη Σύνοδο συζητήθηκε και 
το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν 
οι αμυντικές δαπάνες από τα 
δημοσιονομικά, ώστε να υπάρχει 
μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων


