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Βέλγιο: Η ΕΕ φοβάται µία κλιµάκωση της βίας στην Ουκρανία, ο 
Γερµανός ΥΠΕΞ εκφράζει µεγάλη ανησυχία, όπως και το γαλλικό 
ΥΠΕΞ  04/06/2015  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε σήµερα πως µία έξαρση των µαχών στην 
ανατολική Ουκρανία µπορεί να προκαλέσει ένα "νέο σπιράλ" βίας και 
υπενθύµισε ότι οι ηγέτες της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι µπορεί να σκληρύνουν τις 
κυρώσεις που έχουν επιβάλει στη Ρωσία. 
 
Χαρακτηρίζοντας τις χθεσινές συγκρούσεις κοντά στο Ντονέτσκ ως τη 
χειρότερη παραβίαση της εκεχειρίας, η οποία επιτεύχθηκε µε µεσολάβηση της 
ΕΕ και άρχισε να εφαρµόζεται τον περασµένο Φεβρουάριο, εκπρόσωπος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Μάγια Κοτσιγιάντσιτς, δήλωσε σε συνέντευξη 
Τύπου: "Αυτή η επανάληψη των εντατικών µαχών είναι πιθανό να 
δηµιουργήσει ένα νέο σπιράλ βίας και δυστυχίας". 
 
Κάλεσε όλες τις πλευρές να σεβαστούν την συµφωνία εκεχειρίας του Μινσκ 
και υπενθύµισε πως οι ηγέτες της ΕΕ τον Μάρτιο είχαν συνδέσει τις 
µελλοντικές αποφάσεις τους σχετικά µε την ελάφρυνση ή την σκλήρυνση των 
κυρώσεών τους εναντίον της Μόσχας µε την εφαρµογή της συµφωνίας 
εκείνης. 
 
"Οι ηγέτες έχουν κάνει µία πολύ σαφή σύνδεση των περιοριστικών µέτρων µε 
την πλήρη εφαρµογή του Μινσνκ, αλλά έχουν επίσης πει πως παραµένουν 
έτοιµοι αν χρειαστεί να κάνουν και άλλα βήµατα", είπε η εκπρόσωπος. "Αυτή 
παραµένει η θέση της ΕΕ", είπε. 
 
Εξάλλου, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Βερολίνο µε τον 
ουκρανό οµόλογό του Πάβλο Κλίµκιν, ο γερµανός υπουργός Εξωτερικών 
Φρανκ-Βάλτερ Στάινµαϊερ είπε πως διακατέχεται από "µεγάλη ανησυχία" 
εξαιτίας της έξαρσης της βίας στην ανατολική Ουκρανία και έκανε έκκληση να 
σταµατήσει µία νέα στρατιωτική κλιµάκωση. 
 
"Το λέω αυτό µε µεγάλη ανησυχία και γνωρίζω πως πρέπει να 
προσπαθήσουµε επειγόντως να ελέγξουµε την κατάσταση", δήλωσε ο 
επικεφαλής της γερµανικής διπλωµατίας. 
 
"Η κατάσταση δεν είναι ακόµη τόσο σταθερή ώστε να µπορεί να αποκλείσει 
κανείς ότι δεν θα ξεφύγει και πάλι από κάθε έλεγχο", πρόσθεσε ο γερµανός 
υπουργός. "Η εκεχειρία είναι εύθραυστη, οι βιαιότητες µπορεί να οδηγήσουν 
σε µια νέα κατάσταση στρατιωτικής κλιµάκωσης. Πρέπει να το αποφύγουµε", 
επέµεινε. 
 
Ο Στάινµαϊερ κάλεσε επίσης "όλα τα µέλη να επανέλθουν" στο πλαίσιο που 
όρισαν οι συµφωνίες του Μινσκ. 
 
Από την πλευρά του ο ουκρανός οµόλογός του εκτίµησε πως οι αυτονοµιστές 
παραβίασαν "µε βάναυσο τρόπο", την εκεχειρία. 
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"Είχαν άρµατα µάχης και βαρύ πυροβολικό", είπε ο Πάβλο Κλίµκιν και 
πρόσθεσε πως ο ουκρανικός στρατός δεν παραχώρησε ούτε ένα εκατοστό 
εδάφους. 
 
Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας κάλεσε από την πλευρά του για έναν 
άµεσο τερµατισµό των µαχών στην ανατολική Ουκρανία. 
 
"Ανησυχούµε από τις πληροφορίες που σχετίζονται µε τις µάχες στη 
Μαριίνκα", δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Ροµέν Ναντάλ 
σε διαδικτυακή ενηµέρωση Τύπου. "Θα πρέπει να σταµατήσουν αµέσως" 
πρόσθεσε. 
 
Ο Ναντάλ κάλεσε επίσης για µία "χωρίς όρους" εφαρµογή των ειρηνευτικών 
συµφωνιών στις οποίες κατέληξαν οι εµπλεκόµενες πλευρές τον Φεβρουάριο 
στο Μισνκ προκειµένου να διασφαλιστεί µία ειρηνική και βιώσιµη λύση στη 
σύγκρουση. 
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