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Ουκρανία. Ο Γερµανός ΥΠΕΞ προειδοποιεί ότι το αµέσως προσεχές 
διάστηµα θα κριθεί η αξιοπιστία της συµφωνίας του Μινσκ 
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Η αξιοπιστία της ειρηνευτικής συµφωνίας του Μινσκ για την 
ανατολική Ουκρανία θα απειληθεί εάν και οι δύο πλευρές δεν 
συµβάλουν να υπάρχει ταχύτερη πρόοδος σε ό,τι αφορά την 
εφαρµογή της, έκρινε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας. 
 
Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε 
µαζί µε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι στην Ουάσινγκτον, ο 
Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνµάιερ σηµείωσε ότι η βούληση της κυβέρνησης στο Κίεβο 
και των φιλορώσων αυτονοµιστών να προχωρήσουν στην εφαρµογή της 
συµφωνίας του Μινσκ µοιάζει να είναι «πολύ περιορισµένη». 
 
«Η εφαρµογή πρέπει να προχωρήσει. Η αξιοπιστία της όλης διαδικασίας 
βασίζεται σε αυτό», επέµεινε ο Σταϊνµάιερ. 
 
Ο Αµερικανός ΥΠΕΞ Τζον Κέρι είπε ότι «και οι δύο πλευρές» πρέπει να 
εφαρµόσουν τη συµφωνία, καλώντας για άλλη µια φορά τη Ρωσία να 
εγγυηθεί ότι οι αυτονοµιστές θα κάνουν αυτά που τους αναλογούν. 
 
Η ουκρανική κυβέρνηση δυσκολεύεται να επιτύχει την έγκριση ενός 
εκλογικού νόµου για την ανατολική Ουκρανία από το κοινοβούλιο 
και η αύξηση των παραβιάσεων της συµφωνίας κατάπαυσης του 
πυρός εγείρουν φόβους ότι η συµφωνία, η οποία είχε συναφθεί πριν 
από έναν χρόνο στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, µπορεί να 
καταρρεύσει και να αρχίσει ένα νέο κύµα συγκρούσεων. 
 
Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέουν την άρση των κυρώσεων 
τις οποίες επιβάλλουν σε βάρος της Ρωσίας µε την πλήρη εφαρµογή της 
συµφωνίας του Μινσκ. Η Γερµανία και άλλα κράτη ανησυχούν για το 
ενδεχόµενο το Κίεβο να µην εφαρµόσει όσα του αναλογούν βάσει της 
συµφωνίας και η πίεση να αυξηθεί να αρθούν οι κυρώσεις όταν παρέλθει η 
ηµεροµηνία ως την οποία ισχύουν, τον Ιούλιο. 
 
Νωρίτερα χθες ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρµπαν 
προειδοποίησε εκ νέου την ΕΕ εναντίον της «αυτόµατης» παράτασης της 
ισχύος των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας όταν εκπνεύσει η ισχύς τους, 
καλώντας να υπάρξει «σοβαρός διάλογος» για το ζήτηµα. 
 
Ο επικεφαλής της γερµανικής διπλωµατίας εξέφρασε πάντως την ελπίδα ότι 
στη συνάντηση των ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Γαλλίας και του 
ιδίου, η οποία προγραµµατίζεται να γίνει µεθαύριο Πέµπτη στο Παρίσι, 
µπορεί να υπάρξει πρόοδος σε ό,τι αφορά τις σχεδιαζόµενες εκλογές στην 
ανατολική Ουκρανία. 
 
«Για διεξαχθούν εκλογές, όλοι το λένε αυτό, χρειαζόµαστε δύο πράγµατα: 
πρώτον έναν εκλογικό νόµο και δεύτερον ασφαλείς συνθήκες, που θα 
επιτρέψουν τη διεξαγωγή τους», σηµείωσε ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνµάιερ. 
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«Ελπίζω ότι θα κάνουµε ένα µικρό βήµα µπροστά την Πέµπτη», πρόσθεσε ο 
ίδιος. 
 
 
 
    
 


