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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται στην παράταση κατά ένα 
εξάµηνο των οικονοµικών της κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, αυτή 
την Παρασκευή, αφού ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι 
συζητήσει το θέµα µε τους οµολόγους του σε σύνοδο στις Βρυξέλλες που 
ξεκινά αύριο, είπαν διπλωµάτες χθες. 
 
Ο Ρέντσι έχει θέσει το θέµα των κυρώσεων, που επιβλήθηκαν στη 
Μόσχα πέρσι για τον πόλεµο στην Ουκρανία, από την περασµένη 
εβδοµάδα, όταν η χώρα του αποφάσισε αναπάντεχα να 
καθυστερήσει την έγκριση της παράτασης από τους αντιπροσώπους 
της στην ΕΕ, µετά από συµφωνία ηγετών τον Νοέµβριο. 
 
"Θα ρωτήσουµε τους συµµάχους µας πώς πάνε (οι κυρώσεις) ... για να µην 
προχωρήσουµε µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο", είπε ο Ρέντσι σε εκποµπή στην 
ιταλική RAI χθες, προσθέτοντας ότι θα εγείρει το θέµα στη σύνοδο. "∆εν 
είµαστε εκεί για να βλέπουµε τα πάντα να περνάνε", είπε. 
 
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος θα 
προεδρεύσει στη διήµερη σύνοδο στις Βρυξέλλες που ξεκινά αύριο, είπε στην 
επιστολή πρόσκλησής του ότι είχε ζητήσει από αντιπρόσωπους στην ΕΕ να 
εγκρίνουν τυπικά την απόφαση παράτασης την Παρασκευή. 
 
Η Ιταλία, από τους µεγαλύτερους εισαγωγείς φυσικού αερίου από τη 
Ρωσία, λέει ότι δεν έχει πρόβληµα µε την παράταση, αλλά δεν 
µπορεί να συµφωνήσει στην αυτόµατη παράτασή τους χωρίς 
συζήτηση. 
 
Στις Βρυξέλλες, διπλωµάτες είπαν ότι η συνάντηση των πρέσβεων από χώρες 
της ΕΕ έχει οριστεί για τις 4:00 µ.µ. (ώρα Ελλάδας) την Παρασκευή, και η 
παράταση µπορεί να εγκριθεί τότε, µόλις τελειώσει η σύνοδος. "Από τη στιγµή 
που ο Ρέντσι έχει εγείρει το θέµα µε τους αρχηγούς κρατών στη σύνοδο, οι 
κυρώσεις µπορούν να παραταθούν ως διαδικαστικό θέµα", είπε διπλωµάτης 
στην ΕΕ. 
 
∆εν έχει ανακοινωθεί πότε ακριβώς θα µιλήσει ο Ρέντσι κατά τη σύνοδο, αλλά 
θα µπορούσε να το κάνει και αύριο βράδι, κατά τη διάρκεια του επίσηµου 
γεύµατος. 
 
Η ΕΕ και οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν επιβάλλει οικονοµικές 
κυρώσεις στη Ρωσία από το τέλος του Ιουλίου το 2014, στοχεύοντας 
τους κλάδους της ενέργειας, των τραπεζών και της άµυνας. Οι 
κυρώσεις λήγουν στο τέλος Ιανουαρίου, ένα µήνα µετά την 
προθεσµία για να εκπληρωθούν οι όροι της ειρηνευτικής συµφωνίας 
του Μινσκ από τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ουκρανία και τη Ρωσία 
τον Φεβρουάριο φέτος. 
 
 



 


