
Ρωσία-Ουκρανία-Συρία-Λαβρόφ. Προτιθέµεθα να παράσχουµε 
περισσότερες αποδείξεις για ουκρανικές εισβολές στο έδαφος της 
Κριµαίας, δηλώνει. Οι Σύροι µαχητές χρησιµοποιούν τις εκεχειρίες για 
να ανασυνταχθούν, προσθέτει  15/08/2016 15:08  
 
Η Ρωσία προτίθεται να παράσχει στη ∆ύση περισσότερες αποδείξεις 
για ουκρανικές ένοπλες εισβολές στην χερσόνησο της Κριµαίας, 
δήλωσε σήµερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, έπειτα από 
συνοµιλίες που είχε µε τον Γερµανό οµόλογό του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνµάιερ. 
 
Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία την περασµένη εβδοµάδα για τον 
σχεδιασµό τροµοκρατικών επιθέσεων στην Κριµαία έχοντας ως 
στόχο να προκαλέσει µια νέα σύγκρουση για την περιοχή αυτή, την 
οποία η Ρωσία προσήρτησε από την Ουκρανία το 2014. Η Ουκρανία 
απέρριψε την κατηγορία αυτή. 
 
Ο Λαβρόφ σηµείωσε κατά τις δηλώσεις του αυτές, οι οποίες µεταδόθηκαν 
σήµερα από τηλεοπτικά δίκτυα µετά τις συνοµιλίες που είχε µε τον Γερµανό 
οµόλογό του, ότι η Μόσχα θα µπορούσε να δώσει περισσότερα 
στοιχεία για την, σύµφωνα µε τις ρωσικές αρχές, από καιρού 
σχεδιαζόµενη ουκρανική συνωµοσία για την αποσταθεροποίηση της 
Κριµαίας. 
 
Από την πλευρά του ο Σταϊνµάιερ δήλωσε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να 
απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα µπορούσε να κλιµακώσει την 
ήδη τεταµένη κατάσταση. 
 
Παράλληλα στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο υπουργοί µετά 
την συνάντησή τους στο Γεκατερίνµπουργκ στη Ρωσία, ο Λαβρόφ 
υπογράµµισε σχετικά µε την κρίση στη Συρία ότι οι Σύροι µαχητές έχουν 
χρησιµοποιήσει τις προσωρινές καταπαύσεις του πυρός στις µάχες µέσα και 
γύρω από το Χαλέπι για να ανασυνταχθούν και να εφοδιαστούν όπλα. 
 
Ο Ρώσος υπουργός σηµείωσε ότι συνειδητοποίησε πως οι σύντοµες 
καθηµερινές εκεχειρίες που τίθενται σε εφαρµογή τώρα για να 
επιτρέψουν την είσοδο βοήθειας στην πόλη, όπως και στους άµαχους 
να την εγκαταλείψουν, δεν επαρκούν. 
 
Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, είναι δύσκολο να παρατείνουν τις εκεχειρίες προς το 
παρόν λόγω του κινδύνου που υπάρχει να χρησιµοποιηθούν από τους µαχητές 
για να ανασυνταχθούν και να εφοδιαστούν όπλα, κάτι που έχουν κάνει στο 
παρελθόν, όπως σηµείωσε. 
 
 
 


