
Νορβηγία. Ο ΓΓ του NATO Στόλτενµπεργκ κατηγορεί τη Ρωσία για 
την κλιµάκωση της βίας στην ανατολική Ουκρανία  04/06/2015  
 
Τα νέα αιµατηρά βίαια επεισόδια στην ανατολική Ουκρανία δείχνουν ότι η 
κατάπαυση του πυρός είναι “πολύ εύθραυστη”, εκτίµησε σήµερα ο γενικός 
γραµµατέας του NATO Γενς Στόλτενµπεργκ, ο οποίος υπογράµµισε εκ νέου 
την “ιδιαίτερη ευθύνη” της Ρωσίας για να τερµατιστεί ο πόλεµος. 
 
Κατά τη διάρκεια επίσηµης επίσκεψής του στη Νορβηγία, την πρώτη του 
πρώην πρωθυπουργού στη χώρα του αφότου ανέλαβε επικεφαλής της 
Ατλαντικής Συµµαχίας, ο Στόλτενµπεργκ υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι “πιο 
επιθετική” αλλά δεν αποτελεί “µια άµεση απειλή” για τις χώρες µέλη του 
NATO. 
 
“Αυτά που παρατηρήσαµε τις τελευταίες 24 ώρες στην Ουκρανία είναι µια 
υπενθύµιση ότι η εκεχειρία είναι πολύ εύθραυστη, γίνονται συνεχώς 
παραβιάσεις, και είναι πλέον ακόµη σηµαντικό να υποστηριχθούν όλες οι 
προσπάθειες, όλες οι πρωτοβουλίες προκειµένου η εκεχειρία να τηρηθεί”, 
δήλωσε ο Στόλτενµπεργκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Όσλο. 
 
Μολονότι βρίσκεται επίσηµα σε ισχύ από την 15η Φεβρουαρίου η κατάπαυση 
του πυρός που προβλεπόταν από τις συµφωνίες του Μινσκ, οι µάχες από χθες 
Τετάρτη στην ανατολική Ουκρανία είχαν αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους 
26 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους αυτονοµιστές, σύµφωνα µε τις 
ουκρανικές αρχές και τους φιλορώσους αυτονοµιστές αντάρτες. 
 
Όπως ακριβώς και οι ουκρανικές αρχές, η ∆ύση κατηγορεί τη Ρωσία, η οποία 
έχει προσαρτήσει από το 2014 τη χερσόνησο της Κριµαίας, ότι υποστηρίζει µε 
οπλισµό και εκπαίδευση τους φιλορώσους αυτονοµιστές και ότι έχει αναπτύξει 
δυνάµεις στην ανατολική Ουκρανία, κάτι το οποίο η Μόσχα διαψεύδει 
κατηγορηµατικά. 
 
“Η Ρωσία έχει ιδιαίτερη ευθύνη διότι η Ρωσία υποστηρίζει τους αυτονοµιστές, 
διότι η Ρωσία τους δίνει βαριά όπλα και διότι η Ρωσία έχει επίσης (σ.σ. 
αναπτύξει) στρατεύµατα στην ανατολική Ουκρανία”, επανέλαβε ο επικεφαλής 
του NATO. 
 
“Έχουµε ακριβείς πληροφορίες ότι η Ρωσία είναι παρούσα στην ανατολική 
Ουκρανία και ότι παρέδωσε µεγάλες ποσότητες βαρέων, εξελιγµένων όπλων 
στους αυτονοµιστές”, επέµεινε. “Πυροβολικό, αντιαεροπορικά συστήµατα, 
προηγµένα οπλικά συστήµατα. Έχουν δώσει πάνω από 1.000 στοιχεία αυτού 
του είδους στους αυτονοµιστές”, διευκρίνισε ο ίδιος. 
 
Νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο κάλεσε τις ουκρανικές 
ένοπλες δυνάµεις να επαγρυπνούν για το ενδεχόµενο να γίνει µια “εισβολή 
πλήρους κλίµακας” από τη Ρωσία.Μπ.Γ. 


