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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 μ.μ., 17.03.2022.

Η Ουκρανία μπαίνει στην τέταρτη εβδομάδα του πολέμου στα εδάφη της. Η 22η μέρα του πολέμου
συνεχίζεται.

Διαπραγματεύσεις. Ο 4ος γύρος των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται περνώντας στην τέταρτη ημέρα των ηλεκτρονικών
συνομιλιών. Αφενός, και τα δύο μέρη αναφέρουν ότι υπάρχει κάποια πρόοδος όσον αφορά την επίδειξη ετοιμότητας για
διαπραγμάτευση. Αφετέρου - οι ρωσικές δυνάμεις αύξησαν τις επιθέσεις τους με στόχο αμάχους. Το Κρεμλίνο είπε ότι οι
διαπραγματευτές συζητούσαν το καθεστώς στρατιωτικής ουδετερότητας της Ουκρανίας, παρόμοιο με αυτό της Αυστρίας ή της
Σουηδίας - και οι δύο χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι εκτός της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.
Ωστόσο, στην ομιλία του σε βίντεο, ο Ζελένσκι απάντησε ότι οι προτεραιότητες της Ουκρανίας είναι ξεκάθαρες - το τέλος του
πολέμου, οι εγγυήσεις ασφάλειας, η κυριαρχία, η αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας, η πραγματική προστασία της χώρας
μας.

Διεθνής υποστήριξη. Ομιλία στο Συνέδριο. Ο πρόεδρος Ζελένσκι μίλησε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ την Τετάρτη. Στην ομιλία του,
ζήτησε περαιτέρω υποστήριξη για την Ουκρανία, κάνοντας έκκληση στα γεγονότα στο Περλ Χάρμπορ και την 11η Σεπτεμβρίου. Ο
Ζελένσκι ζήτησε να κλείσει ο ουρανός, εξετάζοντας το ενδεχόμενο παροχής περαιτέρω στρατιωτικής υποστήριξης και συστημάτων
αεράμυνας, καθώς και έκκληση για τη δημιουργία μιας νέας ένωσης “U-24.United for Peace”. Το σωματείο θα αποφεύγει τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα επιτρέπει στα μέλη του να παρέχουν άμεση υποστήριξη εντός 24 ωρών. Το βράδυ, οι ΗΠΑ
ανακοίνωσαν τη στρατιωτική τους βοήθεια ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων, επιπλέον των 13,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων
που είχαν ήδη εγκριθεί.

Η Χάγη. Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη διέταξε τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία,
σύμφωνα με τα επιβληθέντα προκαταρκτικά μέτρα. Το Δικαστήριο δεν βρήκε στοιχεία για τους ισχυρισμούς της Ρωσίας για
γενοκτονία στην Ουκρανία. Επίσης, η Ρωσία δεν εμφανίστηκε στις πρώτες ακροάσεις, καθώς και στην ανάγνωση της
προκαταρκτικής απόφασης, κάτι που προφανώς δείχνει πλήρη ασέβεια προς το κράτος δικαίου. Η προδικαστική απόφαση του
δικαστηρίου είναι δεσμευτική βάσει του διεθνούς δικαίου. Η απόφαση είναι ζωτικής σημασίας από την άποψη ότι θα χρησιμεύσει
ως σημείο έναρξης για τις επόμενες νομικές διαδικασίες.

Μαριούπολη. Τα ρωσικά στρατεύματα επιτίθενται σκόπιμα σε υποδομές με αμάχους στη Μαριούπολη. Χθες έριξαν μια βόμβα
στο Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης, όπου βρίσκονταν σε καταφύγιο 1200 πολίτες. Τα ρωσικά στρατεύματα χτύπησαν
σκόπιμα το κτίριο, γνωρίζοντας για παιδιά που κρύβονται στις εγκαταστάσεις. Η δορυφορική εικόνα MAXAR δείχνει ταμπέλες
«Παιδιά» γραμμένα μπροστά από το θέατρο. Στη συνέχεια, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πυροβόλησαν ένα συγκρότημα πισίνας
«Neptun Basin», όταν κρύβονταν παιδιά και έγκυες γυναίκες. Καθώς ο βομβαρδισμός συνεχιζόταν, ήταν αδύνατο να
αποσυναρμολογηθούν και τα δύο μπλοκαρίσματα. Παιδιά και έγκυες γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.
Ο αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστος.

Ο Edgars Rinkēvičs, Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Λετονίας, ζήτησε τη δημιουργία δικαστηρίου της Νυρεμβέργης ή
της Χάγης για τη Ρωσία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο Χάρκιβ και τη Μαριούπολη.

Πόλεις υπό την επίθεση: Στο Κίεβο, ως αποτέλεσμα επίθεσης πυραύλων στην πόλη, δύο πολυώροφα κτίρια κατοικιών
υπέστησαν ζημιές. Στο Τσερνίγιβ, τα ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν εναντίον ανθρώπων που έκαναν ουρές για ψωμί.
Σκοτώθηκαν 10 άτομα. Από την αρχή του πολέμου, 57 αεροπορικές επιθέσεις έπληξαν την περιοχή Ζιτόμιρ, σκοτώνοντας 43
άτομα, συμπεριλαμβανομένων 20 αμάχων. Η επίθεση με πύραυλο έπληξε το Σάρνι, στην περιφέρεια Ρίβνε. Στο Ρουμπίζνε,
στην περιφέρεια Λουγάνσκ, τουλάχιστον 27 κτίρια κάηκαν φωτιά και ολόκληροι δρόμοι τυλίχτηκαν στις φλόγες. Η Μερέφα,
στην περιφέρεια του Χάρκιβ έχει βομβαρδιστεί τη νύχτα. Ως αποτέλεσμα, ένα σχολείο και ένα πολιτιστικό κέντρο
κατεδαφίστηκαν, όπως και τα κτίρια της γύρω περιοχής. Στη Ζαπορίζια, τα ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν κατά της
φάλαγγας των αυτοκινήτων εκκένωσης ανθρώπων από τη Μαριούπολη. Ωστόσο, το 3207 κατάφεραν να φτάσουν στη Ζαπορίζια
αργά το βράδυ από τη Μαριούπολη. Πάνω από 3.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 772 παιδιών, έχουν ήδη επανεγκατασταθεί.

Ο Ιβάν Φεντόροβ, αιχμάλωτος δήμαρχος της Μελιτόπολης, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα ως αντάλλαγμα 9 στρατευσίμων της
Ρωσίας. Ο δήμαρχος του Σκαντόβσκ και ο αναπληρωτής του απήχθησαν από τα ρωσικά στρατεύματα, αλλά αργότερα στη
βιντεοδιάσκεψή του, ενημέρωσε ότι φέρεται να αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο, οι πληροφορίες παραμένουν υπό επαλήθευση.

Ενεργειακή ασφάλεια. Η Ουκρανία γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης. Τεχνικοί εμπειρογνώμονες
ολοκλήρωσαν την Τετάρτη τον συγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας με τα δίκτυα της
ηπειρωτικής Ευρώπης που τα συνδέουν με το ENTSO-e. Προηγουμένως τα δίκτυα ήταν συνδεδεμένα με τα ενεργειακά δίκτυα της
Ρωσίας και της Λευκορωσίας, επιβάλλοντας τον κίνδυνο πιθανών μπλακ άουτ και πολιτικών απειλών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δήλωσε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση σταθερού εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια.

Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να πυροδοτούν οβίδες και νάρκες μπροστά από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, γεγονός
που υπονομεύει την ασφάλεια του εργοστασίου. Το ουκρανικό προσωπικό παραμένει στο εργοστάσιο χωρίς εναλλαγή για 21
ημέρες, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάληψη του εργοστασίου από το ρωσικό προσωπικό. Τυπικά, οι κατακτητές δεν
παρεμβαίνουν στο έργο των πυρηνικών σταθμών, αλλά το επιτελείο αναγκάζεται να συμφωνήσει με όλες τις τεχνικές λύσεις του
διοικητή των εισβολέων.
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Κυρώσεις. Περισσότερες από 6000 κυρώσεις έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας. Η Ελβετία επιβάλλει κυρώσεις σε Ρώσους. Ο
ομοσπονδιακός σύμβουλος Guy Parmelin ενέκρινε την επιβολή κυρώσεων σε περισσότερα από 200 ακόμη άτομα και οντότητες
σε σχέση με σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Η απόφαση αφορά ολιγάρχες και
εκπροσώπους των επιχειρήσεων, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με πληροφορίες θα δεσμευτούν. Από εδώ και
στο εξής οι κυρώσεις συμμορφώνονται με τη λίστα με αυτές που είχε εισαγάγει προηγουμένως η ΕΕ. Ο Καναδάς απαγόρευσε σε
ρωσικά και λευκορωσικά αεροσκάφη να εισέλθουν στον καναδικό εναέριο χώρο. Η AirSerbia διακόπτει τις πτήσεις της μεταξύ
Σερβίας και Ρωσίας μετά από συνεχείς πιέσεις.

Παραπληροφόρηση. Η Ρωσία δήλωσε ότι σχεδόν όλοι οι πολίτες που εκκενώθηκαν από τη Μαριούπολη αρνήθηκαν να
μετακινηθούν στα εδάφη που ελέγχονται από το Κίεβο. Μάλιστα, περίπου 11.000 άνθρωποι έφυγαν από τη Μαριούπολη για τη
Ζαπορίζια μέσα σε μια μέρα. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι δεν πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στο
δραματικό θέατρο στη Μαριούπολη. Διαβεβαιώνουν ότι οι μαχητές του Εθνικού Τάγματος του Αζόφ διέπραξαν «μια νέα αιματηρή
πρόκληση» ανατινάζοντας το κτίριο του θεάτρου που ναρκοθετήθηκε από αυτούς. Η Ρωσία συνεχίζει να αποσπά την προσοχή
από τα εγκλήματα πολέμου της με ισχυρισμούς για ανάπτυξη χημικών και βιολογικών όπλων στην Ουκρανία. Ρωσικά μέσα
ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, με την υποστήριξη δυτικών χωρών, ετοιμάζει πρόκληση με τη
χρήση δηλητηριωδών ουσιών εναντίον αμάχων. Διέδωσαν πληροφορίες ότι ένας λεπτομερής χάρτης της επικράτειας της χώρας
με αντικείμενα και τύπους αποθηκευμένων δηλητηριωδών ουσιών βρέθηκε ανάμεσα στα έγγραφα μάχης της Ουκρανίας που
έχουν καταληφθεί. Ενώ σχεδόν όλο το Τσερνίγιβ έχει καταστραφεί από βομβαρδισμούς, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας λέει ότι δεν
υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα στο Τσερνίγιβ και δεν έχουν μπει ποτέ. Ισχυρίζονται «Όλες οι μονάδες των ρωσικών ενόπλων
δυνάμεων βρίσκονται έξω από το Τσερνίγιβ, κλείνοντας τους δρόμους και δεν διεξάγουν καμία επιθετική επιχείρηση στην πόλη».
Παράλληλα, πρόσφατα δήλωσαν ότι δεν υπήρξαν αποκλεισμοί δρόμων, αλλά υποτίθεται ότι έγιναν από τον ουκρανικό στρατό. Τα
ρωσικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι όλοι οι νεκροί είναι θύματα «Ουκρανών εθνικιστών», ή ότι αυτά τα καρέ βίντεο
σκηνοθετούνται από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Πολιτισμός. Προετοιμάζοντας για πιθανούς βομβαρδισμούς, τα ουκρανικά πολιτιστικά ιδρύματα εργάζονται για την προστασία της
τέχνης σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώ οι συλλογές μουσείων είναι κρυμμένες στο υπόγειο, αγάλματα και κτίρια στους δρόμους
καλύπτονται με σάκους άμμου και ξύλο. Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Washingpost Post.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου δεν θα φιλοξενήσει ρωσικές αντιπροσωπείες και εκπροσώπους κρατικών
ιδρυμάτων, ενώ θα επιτραπούν Ρώσοι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες.

Υποστηρίξτε την ουκρανική κουλτούρα - μήνυμα από την Ολέσια Οστρόβσκα-Λιούτα, Γενική Διευθύντρια της Mystetskyi
Arsenal «Στις 24 Φεβρουαρίου, η Ρωσία ξεκίνησε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας εναντίον της Ουκρανίας και όλης της Ευρώπης.
Έκτοτε, ο ρωσικός στρατός βομβάρδιζε καθημερινά πόλεις και χωριά της Ουκρανίας, καταστρέφοντας την πολιτιστική μας
κληρονομιά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από κοινού το Ukrainian Emergency Art Fund. Δύο
κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να προωθήσουμε την ουκρανική κουλτούρα ως ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της θέσης
της Ουκρανίας μεταξύ των δημοκρατικών εθνών του κόσμου και να παρέχουμε υποστήριξη σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες,
επιμελητές, διευθυντές τεχνών, ερευνητές, συγγραφείς τέχνης και πολιτιστικές ΜΚΟ στην Ουκρανία». Μάθετε περισσότερα για τον
τρόπο υποστήριξης, ακολουθώντας τον σύνδεσμο.

Στατιστική.
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες του

ρωσικού στρατού στις 6 π.μ., 17 Μαρτίου 2022: στρατιώτες - περίπου 14.000, άρματα μάχης ‒ 444, APV ‒ 1435,
συστήματα πυροβολικού – 201, MLRS - 72, συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου - 43, αεροσκάφη – 86, ελικόπτερα –
108, οχήματα – 864, ελαφρά ταχύπλοα – 3, δεξαμενές καυσίμων – 60, UAV επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο – 11, ειδικός
εξοπλισμός – 10.

Κάθε ενέργεια μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!

● Στηρίξτε το ανθρωπιστικό κέντρο δίπλα σας.
● Μοιραστείτε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, είτε στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης, είτε με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είτε διαδίδοντας αυτό το σύντομο σημείωμα.
● Εγγραφείτε στις καθημερινές μας ενημερώσεις στο Twitter και στον ιστότοπό μας.
● Μοιραστείτε τις αλήθειες - μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση και τον ιστότοπο.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη της Ουκρανίας! Σλάβα Ουκραΐνιε! Δόξα στην Ουκρανία!
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