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Ουκρανία. ∆έκα νεκροί, εκ των οποίων οι 8 είναι πολίτες, σε ένα 
24ωρο στο ανατολικό τµήµα της χώρας. Το Κίεβο προετοιµάζει 
σύµφωνα µε την Μόσχα µια νέα επίθεση κατά των αυτονοµιστών. 
Επίσκεψη του Πούτιν στη Γιάλτα για την προώθηση του τουρισµού 
 17/08/2015 Γαλλ.Πρακτ.-Ρόιτερς  Κίεβο, Ukraine   
 
∆έκα άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, εκ των οποίων οι οκτώ είναι πολίτες, σε 
ένα 24ωρο στο ανατολικό τµήµα της Ουκρανίας, σύµφωνα µε απολογισµό που 
έδωσε πριν από λίγο στην δηµοσιότητα το Γαλλικό Πρακτορείο στηριζόµενο 
σε επίσηµες πηγές. 
 
Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο τριών πολιτών και δύο 
στρατιωτών στην περιοχή που ελέγχει το Κίεβο στην ανατολική Ουκρανία. 
Άλλοι πέντε πολίτες σκοτώθηκαν σε δύο περιοχές στην ανατολική Ουκρανία 
τις οποίες ελέγχουν οι φιλορώσοι αυτονοµιστές, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. 
 
Προηγούµενος απολογισµός των αρχών που δόθηκε στην 
δηµοσιότητα νωρίτερα σήµερα έκανε λόγο για 7 νεκρούς. 
 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε εξάλλου σήµερα 
ότι υποπτεύεται πως η Ουκρανία προετοιµάζει µια νέα επίθεση κατά 
των φιλορώσων αυτονοµιστών στην ανατολική Ουκρανία, έπειτα από 
µια αναζωπύρωση των µαχών. 
 
Οι πρόσφατες συγκρούσεις κοντά στην Μαριούπολη και την πόλη που 
ελέγχουν οι αντάρτες Γκορλίβκα πλήττουν την ήδη εύθραυστη εκεχειρία 
µεταξύ των ουκρανικών κυβερνητικών δυνάµεων και των φιλορώσων 
αυτονοµιστών που συµφωνήθηκε τον Φεβρουάριο στο Μινσκ. 
 
"Ανησυχούµε από τις εξελίξεις των τελευταίων ηµερών οι οποίες θυµίζουν 
έντονα µια προετοιµασία για περισσότερη στρατιωτική δράση", δήλωσε ο 
Λαβρόφ, κατηγορώντας το Κίεβο ότι παραβιάζει τους όρους της εκεχειρίας. 
 
"Έτσι ήταν και τον περσινό Αύγουστο όταν οι Ουκρανοί στρατιώτες πήραν 
εντολή να επιτεθούν. (...) Έτσι ήταν και φέτος τον Ιανουάριο. ∆εν θα πρέπει 
να πειραµατιζόµαστε και να δοκιµάζουµε την τύχη µας, θα πρέπει απλώς να 
εφαρµόζουµε αυτό που συµφωνήθηκε στο Μινσκ", πρόσθεσε, αναφερόµενος 
στην συµφωνία που επετεύχθη στην πόλη αυτή, βάσει της οποίας και οι δύο 
πλευρές απέσυραν τα πυροβόλα όπλα, τα άρµατα µάχης και τον λοιπό βαρύ 
οπλισµό. Ωστόσο εξακολουθούν να σκοτώνονται άνθρωποι σε µάχες που 
ξεσπούν σποραδικά. 
 
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι εξέφρασε την περασµένη 
εβδοµάδα τη "σοβαρή ανησυχία" του στον Ρώσο οµόλογό του Λαβρόφ για 
την αύξηση των επιθέσεων των φιλορώσων αυτονοµιστών στην Ουκρανία και 
ζήτησε να ισχύσει άµεσα κατάπαυση του πυρός. 
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Στο ίδιο πνεύµα και ο υπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας Φρανκ Βάλτερ 
Στάινµαϊερ δήλωσε ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική και κάλεσε και τις δύο 
πλευρές στην σύγκρουση να αρχίσουν γρήγορα συνοµιλίες για να προλάβουν 
µια αναζωπύρωση της βίας. 
 
Την ίδια ώρα σε µια κίνηση που το Κίεβο αναµένεται µε βεβαιότητα να 
θεωρήσει ως σκόπιµη προσβολή καθώς ετοιµάζεται να γιορτάσει την Ηµέρα 
Ανεξαρτησίας στις 24 Αυγούστου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίµιρ Πούτιν 
επισκέφτηκε σήµερα, σύµφωνα µε τον ιστότοπο του Κρεµλίνου, την Γιάλτα 
στην Κριµαία για να προωθήσει τον τουρισµό στην πόλη αυτή. 
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