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Ουκρανία-Ρωσία-ΕΕ-Γερµανία. ‘Μαχαιριά στην πλάτη. χαρακτήρισε 
τα επεισόδια στο κοινοβούλιο ο πρόεδρος Ποροσένκο. Την ανησυχία 
τους εξέφρασαν Μόσχα και ΕΕ, καταδίκασε το Βερολίνο 
 31/08/2015 21:46   
 
O πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο περιέγραψε τις συγκρούσεις 
που συγκλόνισαν σήµερα το Κίεβο ως µια ενέργεια κατά της Ουκρανίας οι 
δράστες της οποίας πρέπει να τιµωρηθούν. 
 
«Επρόκειτο για µια µαχαιριά στην πλάτη. Πώς αλλιώς µπορείς να περιγράψεις 
τα γεγονότα µετά την ψηφοφορία στο Βέρκοβνα Ράντα (σ.σ το Κοινοβούλιο 
της Ουκρανίας);» δήλωσε ο Ποροσένκο σε µια τηλεοπτική δήλωση. 
 
«Επρόκειτο για µια αντιουκρανική ενέργεια οι ηθικοί αυτουργοί της οποίας… 
πρέπει να τιµωρηθούν αυστηρά» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. 
 
Ο Πέτρο Ποροσένκο επιπλέον διαβεβαίωσε ότι το σχέδιο της συνταγµατικής 
τροπολογίας που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση δεν ορίζει ένα ειδικό 
καθεστώς για την περιοχή του Ντονµπάς, στην ανατολική Ουκρανία. 
 
«Το σχέδιο της τροπολογίας δεν προβλέπει ένα ειδικό καθεστώς για το 
Ντονµπάς» υπογράµµισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Σύµφωνα µε τον ίδιο το 
ειδικό καθεστώς αποτελεί µια «κοινοτοπία» και ένα στοιχείο προπαγάνδας 
κατά των συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων και του προέδρου. 
 
Από την πλευρά της η Μόσχα εξέφρασε την ανησυχία της για τα επεισόδια 
που ξέσπασαν µεταξύ της αστυνοµίας και των διαδηλωτών στην πρωτεύουσα 
της Ουκρανίας σήµερα, ωστόσο θεωρεί τα γεγονότα αυτά εσωτερική υπόθεση 
της Ουκρανίας, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεµλίνου Ντµίτρι 
Πεσκόφ. 
 
«Παρακολουθούµε την έξαρση της βίας (στο Κίεβο) µε ανησυχία» δήλωσε ο 
Πεσκόφ στους δηµοσιογράφους. 
 
«Εµείς, αδιαµφισβήτητα, καταδικάζουµε τέτοιου είδους ξεσπάσµατα βίας και 
τα θεωρούµε απαράδεκτα. Σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε συµβαίνει εκεί 
(στην Ουκρανία) εµείς το αντιµετωπίζουµε ως εσωτερικό ζήτηµα της 
Ουκρανίας» σηµείωσε ο ίδιος. 
 
«Πολύ ανησυχητικές» χαρακτήρισε τις σηµερινές συγκρούσεις µεταξύ 
ακροδεξιών διαδηλωτών και αστυνοµικών στο Κίεβο, στο περιθώριο της 
ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο σχετικά µε την αυτονοµία των περιοχών στο 
ανατολικό τµήµα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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«Αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο από τη βία. Τα σηµερινά 
επεισόδια είναι πολύ ανησυχητικά» επισήµανε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής 
διπλωµατίας Φεντερίκα Μογκερίνι σε ένα δελτίο τύπου. 
 
Η Ευρωπαία αξιωµατούχος εξέφρασε την υποστήριξή της στην ουκρανική 
κυβέρνηση, κρίνοντας ότι το νοµοσχέδιο που υιοθετήθηκε «θα διευκολύνει 
την υλοποίηση των συµφωνιών του Μινσκ» που προβλέπουν εκτός του να 
τεθεί σε ισχύ µια κατάπαυση του πυρός, µία µεγαλύτερη αυτονοµία των 
περιοχών που ελέγχουν οι φιλορώσοι αυτονοµιστές στην ανατολική Ουκρανία. 
 
Η Μογκερίνι απέστειλε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του αστυνοµικού 
που σκοτώθηκε και εξέφρασε την «βαθύτατη συµπάθειά της» στους 
τραυµατίες. 
 
Στο ίδιο µήκος κύµατος και η Γερµανία που χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα 
βίαια επεισόδια που συγκλόνισαν το Κίεβο. 
 
«Καταδικάζουµε µε το µεγαλύτερο σθένος τις αιµατηρές συµπλοκές που 
σηµειώθηκαν σήµερα µπροστά από το Κοινοβούλιο στο Κίεβο» ανέφερε το 
υπουργείο Εξωτερικών της Γερµανίας στο Γαλλικό Πρακτορείο. 
 
«Η βία στους δρόµους είναι από κάθε άποψη απαράδεκτη - ωστόσο η βία 
εναντίον των αποφάσεων ενός εκλεγµένου Κοινοβουλίου είναι ακόµα πιο 
(απαράδεκτη)» προσέθεσε η ίδια πηγή. 
 
Το Βερολίνο εξέφρασε την ικανοποίησή του ότι «οι δράστες των επεισοδίων 
δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους και το ότι η ουκρανική Βουλή 
έκανε σήµερα ένα σηµαντικό βήµα προς την αποκέντρωση και την εφαρµογή» 
των ειρηνευτικών συµφωνιών του Μινσκ. 
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