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Οι ευρωπαϊκές και άλλες δυτικές χώρες είναι πιθανόν να επανεξετάσουν και 
να αναθεωρήσουν τους ερχόµενους µήνες τις οικονοµικές κυρώσεις που έχουν 
επιβάλει στη Ρωσία, δήλωσε σήµερα ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι. 
 
Η Ιταλία διατηρεί σηµαντικούς οικονοµικούς δεσµούς µε τη Ρωσία, 
οι οποίοι έχουν πληγεί από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη 
δεύτερη λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, και προωθεί την έναρξη 
συνοµιλιών µε τη Ρωσία για να ξεπεραστούν οι διαφορές. 
 
Την περασµένη εβδοµάδα µπλοκάρισε αιφνιδίως µια αυτόµατη 
ανανέωση των κυρώσεων που έχει επιβάλει η ΕΕ στη Ρωσία, 
λέγοντας ότι το θέµα αυτό απαιτεί περαιτέρω συζήτηση. 
 
Ο Ρέντσι, ο οποίος θα µετάσχει στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ αργότερα 
σήµερα, κατέστησε σαφές σε συνέντευξή του στο ιταλικό ραδιόφωνο ότι δεν 
σκοπεύει να εµποδίσει µια ανανέωση για άλλους έξι µήνες των 
κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία όπως έχει ήδη 
συµφωνηθεί. 
 
Ωστόσο επανέλαβε ότι αναµένει µια ολοκληρωµένη συζήτηση του θέµατος 
αυτού το ερχόµενο έτος. "Είναι σαφές ότι έχουµε την ίδια θέση µε ολόκληρη 
τη διεθνή δυτική κοινότητα (...) αλλά νοµίζω ότι αυτό το πακέτο κυρώσεων θα 
επανεξεταστεί, όχι εντός των επόµενων ωρών, αλλά των επόµενων µηνών", 
είπε. 
 
Η ιταλική λέξη που χρησιµοποίησε για το "επανεξεταστεί" θα µπορούσε 
επίσης να σηµαίνει "αναθεωρηθεί" ή "διορθωθεί λεπτοµερώς". 
 
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα µετά την 
προσάρτηση της χερσονήσου της Κριµαίας τον Μάρτιο του 2014 και 
τη µετέπειτα υποστήριξή της προς τους αυτονοµιστές αντάρτες στην 
ανατολική Ουκρανία. 
 
Οι ευρωπαίοι ηγέτες είναι πιθανόν να συζητήσουν το θέµα αυτό αύριο κατά 
τη διάρκεια της συνόδου τους στις Βρυξέλλες. Αξιωµατούχοι της ΕΕ και της 
Ιταλίας έχουν δηλώσει ότι δεν αναµένουν να υπάρξουν προβλήµατα στην 
ανανέωση των κυρώσεων, η ισχύς των οποίων εκπνέει στο τέλος του έτους, 
για άλλους έξι µήνες. 
 
Ο Ρέντσι πρόσθεσε ότι η Ιταλία έχει ασκήσει πιέσεις στα δυτικά κράτη να 
έχουν συνοµιλίες µε τη Ρωσία και να επιδιώξουν να ξεπεραστούν οι 
πρόσφατες διαφορές. "Εν τέλει η θέση µας ότι πρέπει να αρχίσουν εκ νέου οι 
συνοµιλίες µε τη Ρωσία επικράτησε. Η Αµερική και η Ρωσία µιλούν επιτέλους 
ξανά τώρα", κατέληξε. ΣΜ 
 


