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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 14.03.2022.

Πόλεις υπό την επίθεση. Η 9-όροφη πολυκατοικία στο Κίεβο χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Το
εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών «Antonov» στο Κίεβο βομβαρδίστηκε από ρωσικά στρατεύματα. Το
ψυχονευρολογικό ορφανοτροφείο Πούσα-Βοντίτσια, στην περιφέρεια του Κιέβου, βομβαρδίστηκε την Κυριακή.
Την ώρα του βομβαρδισμού, όλο το προσωπικό είχε εκκενωθεί σε ασφαλές μέρος. Μια οβίδα χτύπησε το
λεβητοστάσιο. Η δεύτερη οβίδα χτύπησε το νεκροτομείο. Αποτέλεσμα του κύματος έκρηξης ήταν να καταστραφεί
μερικώς το κτίριο κατοικιών του ιδρύματος. Ένας πύραυλος έπληξε διοικητικά κτίρια στην περιφέρεια Ζιτόμιρ, με
τραυματίες τέσσερα άτομα, επτά κτίρια καταστράφηκαν λόγω των προκαταρκτικών αναφορών. Ένας τηλεοπτικός και
ραδιοφωνικός σταθμός καταστράφηκε κοντά στο Ρίβνε κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής επιδρομής. Η
μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής χάλυβα της Ουκρανίας Metinvest αναφέρει ότι βομβαρδίζεται το έδαφος του
εργοστασίου οπτάνθρακα στο Αβντίιβκα, προκαλώντας ζημιές σε ορισμένες εγκαταστάσεις της. Η Αβντίιβκα
θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια οπτάνθρακα στην Ευρώπη και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής
οπτάνθρακα για την παραγωγή χάλυβα στην Ουκρανία. Νωρίτερα, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα είπε ότι πέντε
πύραυλοι έπληξαν το εργοστάσιο, το οποίο είχε ήδη αναστείλει τη λειτουργία του μετά τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία. Μια αεροπορική επιδρομή έπληξε το σχολείο στην περιφέρεια του Μικολάιβ, σκοτώνοντας τέσσερις
ανθρώπους. Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να απάγουν τις τοπικές αρχές από τις πόλεις της αντίστασης - ο
Σέργιος Πρίιμα, επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου της Μελιτόπολης απήχθη το πρωί της Κυριακής. Χωρίς
ρεύμα παραμένουν 226 χωριά και μικρές πόλεις στην περιφέρεια του Τσερνίγιβ. Το κατεχόμενο Τρστιανέτς, στην
περιφέρεια Σούμι παραμένει στρατόπεδο στρατιωτικής βάσης για τα ρωσικά στρατεύματα, το οποίο χρησιμοποιούν
για βομβαρδισμό γειτονικών περιοχών. Συνεχίζονται οι ενεργοί βομβαρδισμοί μη στρατιωτικών υποδομών στο
Σεβεροντονέτσκ, στην περιφέρεια Λουγάνσκ.

Στις πόλεις που βρίσκονται προσωρινά υπό τον έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων, ο ουκρανικός πληθυσμός
διαμαρτύρεται ενεργά εναντίον τους. Μαζικές συγκεντρώσεις συνεχίστηκαν στη Χερσώνα την Κυριακή.

Σύμφωνα με τη New York Times, τουλάχιστον 67 πόλεις και κωμοπόλεις της Ουκρανίας έχουν χτυπηθεί — μερικές
δέχθηκαν επίθεση πολλές ημέρες — με βομβαρδισμούς, αεροπορικές επιδρομές και άλλα βλήματα. Ακολουθήστε τον
χάρτη για να απεικονίσετε την κλίμακα των επιθέσεων.

Ανθρωπιστικές κρίσεις. Από την αρχή του πολέμου, 2187 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Μαριούπολη. Η πόλη έχει
υποστεί 22 αεροπορικές επιδρομές μέσα σε 24 ώρες. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπόρεσε να φτάσει ξανά στην
πόλη, καθώς είχε αποκλειστεί στο Μπερντιάνσκ λόγω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών. Άλλη μια προσπάθεια να
φτάσει κανείς στην πόλη θα γίνει τη Δευτέρα.

Διαπραγματεύσεις. Οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις
μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10:30 π.μ. ώρα Κιέβου. Εν τω μεταξύ, ο Mykhailo Podoliyak εξέφρασε βέβαιη αισιοδοξία
ότι η Ρωσία «δεν έθεσε τελεσίγραφα, αλλά άκουγε προσεκτικά τις προτάσεις μας». Επέμεινε ότι η Ουκρανία «δεν θα
παραιτηθεί από καμία από τις θέσεις. Τα αιτήματά μας είναι το τέλος του πολέμου και η αποχώρηση των [ρωσικών]
στρατευμάτων. Βλέπω την κατανόηση και γίνεται διάλογος». Ωστόσο, ο εμπειρογνώμονας για θέματα Ουκρανίας
προειδοποιεί ότι ένα «καθεστώς σιωπής» γνωστό και ως πάγωμα των στρατιωτικών δραστηριοτήτων μπορεί να
οδηγήσει σε περαιτέρω εισβολή στα ρωσικά στρατεύματα και σε αντίστοιχη εγκατάσταση. Ως εκ τούτου, τα ρωσικά
στρατεύματα πρέπει να απωθηθούν πίσω στα ρωσικά σύνορα όσο το δυνατόν περισσότερο πριν την κατάπαυση του
πυρός.

Κίνα. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ μέσω FT, NYT, CNN ενημερώνουν ότι η Ρωσία έχει απευθυνθεί στην
Κίνα για στρατιωτική βοήθεια, ισχυρίζεται ο Mykhailo Podolyak, σύμβουλος του επικεφαλής του γραφείου του
Προέδρου της Ουκρανίας. Εν τω μεταξύ, ο Jake Sullivan και ο Yang Jiechi θα συναντηθούν στη Ρώμη τη Δευτέρα για
να συζητήσουν τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στη συζήτηση των επιπτώσεων της
«περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας».

Ενεργειακή ασφάλεια. Η Ουκρανία κατάφερε να αποκαταστήσει την τροφοδοσία ρεύματος στον σταθμό
ηλεκτροπαραγωγής του Τσορνόμπιλ, που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Το σύστημα ψύξης λειτουργεί όπως
απαιτείται από τα πρωτόκολλα. Η Πολωνία υιοθετεί πιο ισχυρή στάση για την ανεξαρτησία του ρωσικού φυσικού
αερίου - μια συμφωνία μεταξύ της Πολωνίας και της Gazprom δεν θα ανανεωθεί μετά τη λήξη της στα τέλη του 2022.
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Στις αρχές Νοεμβρίου, το Baltic Pipe Project θα ξεκινήσει για την παροχή φυσικού αερίου από τη Νορβηγία στην
Πολωνία.

Ψηφιακή πρώτη γραμμή. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι συνεχάρη την Μέτα για τις προσπάθειες μάχης στον χώρο της
πληροφόρησης. Ωστόσο, κάλεσε τις Microsoft, SAP, ORACLE να παίξουν διπλό παιχνίδι και να σταματήσουν να
υποστηρίζουν τα προϊόντα τους στη Ρωσία. Η αμερικανική startup Clearview προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει την
τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου της AI για να αποκαλύψει Ρώσους επιτιθέμενους, να καταπολεμήσει την
παραπληροφόρηση και να εντοπίσει τους νεκρούς. Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δεν έχει επιβεβαιώσει
ακόμη τις πληροφορίες.

ΜΜΕ. Τα ρωσικά στρατεύματα σκότωσαν άλλον έναν δημοσιογράφο - ένας 51χρονος Αμερικανός δημοσιογράφος
πυροβολήθηκε στο Ιρπίν, ένας άλλος τραυματίστηκε και αναρρώνει μετά την επέμβαση.

Παραπληροφόρηση. Η Ρωσία προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από τα εγκλήματα πολέμου της στις μεγάλες
πόλεις της Ουκρανίας, διαδίδοντας συνεχώς διάφορες αναφορές για τις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγάνσκ.
Συγκεκριμένα, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η λεγόμενη λαϊκή αστυνομία του LPR ανακάλυψε τα σημεία
σφαγής αμάχων από τον ουκρανικό στρατό στην περιοχή του σιδηροδρόμου της Ποπάσνα. Το Υπουργείο Άμυνας
της Ρωσίας είναι πεπεισμένο ότι οι μαχητές του Αϊντάρ εξόπλισαν θέσεις βολής στο Νικόλσκε ακριβώς στο έδαφος
του μοναστηριού και κράτησαν ομήρους περίπου 300 πολίτες και μοναχούς. Επιπλέον, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης
ανέφεραν ότι ο ρωσικός στρατός ανακάλυψε μια μυστική φυλακή για αιχμαλώτους πολέμου και αμάχους στο
Πολοβίνκινε, η οποία οργανώθηκε από τους «Ουκρανούς ριζοσπάστες». Ισχυρίζονται ότι οι κάτοικοι της περιοχής
μίλησαν για «ριζοσπάστες» που οργάνωσαν έναν άνευ προηγουμένου τρόμο. Σκότωσαν, λήστεψαν, βίασαν και
βασάνισαν. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μόσχα, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο είπε στον
Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Ουκρανία προετοιμάζει επίθεση στη Λευκορωσία.

Αντιπολεμική διαδήλωση. Δεκάδες χιλιάδες βγήκαν στις διαδηλώσεις κατά του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.
Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε Ρώσους και Λευκορώσους πολίτες για τον επιθετικό πόλεμο που
διεξάγεται χωρίς τη συγκατάθεσή τους εναντίον της Ουκρανίας από τους ηγέτες τους. Ένας περιορισμένος αριθμός
Ρώσων και Λευκορώσων διαδηλώνουν για την επίθεση στην Ουκρανία, ωστόσο, οι κρατήσεις είναι επίσης ευρέως
διαδεδομένες και στις δύο χώρες.

Στατιστική.

● Περισσότεροι από 2,7 εκατομμύρια Ουκρανοί εγκατέλειψαν την Ουκρανία λόγω του πολέμου με τη Ρωσία.
Είναι το μεγαλύτερο μεταναστευτικό κύμα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

● 7 εκατομμύρια παιδιά επηρεάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, 369 εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν
υποστεί βομβαρδισμούς, 57 από αυτά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ακολουθήστε τον ιστότοπο για να
μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ζημιές στα σχολεία της Ουκρανίας.

● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες
του ρωσικού στρατού έως τις 6 π.μ., 14 Μαρτίου 2022: στρατιώτες - περισσότεροι από 12.000, άρματα
μάχης ‒ 389, APV ‒ 1.249, συστήματα πυροβολικού – 150, MLRS - 64 , συστήματα αντιαεροπορικού
πολέμου - 34, αεροσκάφη – 77, ελικόπτερα – 90, οχήματα – 617, ελαφρά ταχύπλοα – 3, δεξαμενές καυσίμων
– 60, UAV επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο – 8.

Κάθε ενέργεια μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!

● Εγγραφείτε στις καθημερινές ενημερώσεις μας στο Twitter και στον ιστότοπό μας.
● Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε μια λίστα αξιόπιστων οργανισμών που υποστηρίζουν την

Ουκρανία.
● Μοιραστείτε πληροφορίες για πραγματικές ιστορίες από τον πόλεμο. Πόλεμος.

Ιστορίες.Από.Την.Ουκρανία.
● Μοιραστείτε την ιστορία σας για την Ουκρανία - είτε έχετε ταξιδέψει εδώ είτε έχετε φίλους στην

Ουκρανία. Διαδώστε πληροφορίες για την Ουκρανία.
● Μοιραστείτε τις αλήθειες - μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση και τον

ιστότοπο.

Σας ευχαριστούμε που υποστηρίζετε την Ουκρανία! Σλάβα Ουκραΐνιε! Δόξα στην Ουκρανία!
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