Θετικά σχόλια Πούτιν για τον
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Οπρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν αποκάλεσε σήμερα τον Ουκρανό ομόλογό του
Βολοντίμιρ Ζελένσκι "συμπαθή" και διατεθειμένο να βρει μια λύση στη σύγκρουση στην ανατολική
Ουκρανία, τρεις εβδομάδες πριν από την πρώτη τους συνάντηση κατά τη σύνοδο κορυφής στο
Παρίσι.
"Δεντον έχω δει ποτέ, δεν τον γνωρίζω αλλά μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Μου φαίνεται ότι είναι ένας
συμπαθής και ειλικρινής άνθρωπος", δήλωσε ο Πούτιν αναφερόμενος στον πρόεδρο της
Ουκρανίας κατά τη διάρκεια συνεδρίου για τις επενδύσεις στη Μόσχα.
Σύμφωναμε τον Πούτιν, ο Ζελένσκι "προσπαθεί πράγματι να αλλάξει την κατάσταση προς το
καλύτερο, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης μέσα στο Ντομπάς" στην ανατολική Ουκρανία
που πλήττεται από τον πόλεμο μεταξύ των δυνάμεων του Κιέβου και των φιλορώσων
αυτονομιστών, ο οποίος μετρά ήδη 13.000 και πλέον νεκρούς.
"Δενξέρω επί του παρόντος σε ποιό βαθμό αυτός είναι σε θέση να το επιτύχει αλλά υπήρξαν
βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση", πρόσθεσε.
Οιδύο άνδρες αναμένεται να συναντηθούν για πρώτη φορά στις 9 Δεκεμβρίου στο Παρίσι στη
σύνοδο κορυφής, στόχος της οποίας είναι η προώθηση μιας διευθέτησης της σύγκρουσης στην
Ουκρανία, υπό τη διαμεσολάβηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της Γερμανίδας
καγκελαρίου 'Αγγελα Μέρκελ. Είναι οι πρώτες διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν σε
τόσο υψηλό επίπεδο μετά το 2016.
Τηςπροσεχούς συνόδου κορυφής έχουν προηγηθεί διάφορα επεισόδια εκτόνωσης στις σχέσεις
μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών: τον Σεπτέμβριο, μια μαζική ανταλλαγή κρατουμένων και οι
πρώτες αποχωρήσεις ουκρανικών στρατευμάτων και φιλορώσων αυτονομιστών ανταρτών
διεξήχθησαν σε τρεις τομείς της γραμμής του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία.
ΤηΔευτέρα, η Ρωσία επέστρεψε στην Ουκρανία τρία πολεμικά πλοία που είχε κατασχέσει έναν
χρόνο νωρίτερα στ' ανοικτά της Κριμαίας κατά τη διάρκεια ενός ναυτικού επεισοδίου που
αποτέλεσε την πρώτη απευθείας ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

Σεαντίθεση με τον προκάτοχό του, Πέτρο Ποροσένκο, υποστηρικτή της σκληρής γραμμής
απέναντι στη Μόσχα, ο πρόεδρος Ζελένσκι, πρώην κωμικός και θριαμβευτής των εκλογών του
περασμένου Απριλίου, τάσσεται υπέρ ενός διαλόγου.
Αυτήη πολιτική, και κυρίως η υποχώρηση των δυνάμεων στις ανατολικές περιοχές, είναι ωστόσο
αντιδημοφιλής στους κόλπους μιας μερίδας του ουκρανικού λαού, κυρίως στους εθνικιστές και
τους πρώην πολεμιστές που διαδήλωσαν μαζικά κατά αυτού που θεωρούν συνθηκολόγηση έναντι
της Μόσχας.
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