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Πόλεμος στην Ουκρανία. Kαθημερινή ενημέρωση. 10.00 μ.μ., 18.03.2022.
Διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών συνεχίζονται σε on-line
μορφή και σε υποομάδες εργασίας. Ωστόσο, οι περισσότερες πληροφορίες για πιθανή συνάντηση του Προέδρου
Ζελένσκι με τον Ρώσο Πρόεδρο θα εμφανίζονται τις επόμενες εβδομάδες. Ο υπουργός Εξωτερικών Κουλέμπα λέει ότι ο
Ζελένσκι είναι έτοιμος για τη συνάντηση "ακόμα και αύριο" - "η θέση του είναι ξεκάθαρη, είναι διατυπωμένη για όλα τα
θέματα και η Ουκρανία είναι έτοιμη για αυτή τη συνομιλία". Ο Mykhailo Podolyak ανέφερε ότι υπάρχει μια λίστα
ερωτήσεων στο τραπέζι που δεν μπορούν να επιλυθούν χωρίς τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών.
Εξωτερική πολιτική. Γερμανική Μπούντεσταγκ. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι απευθύνθηκε στους Γερμανούς βουλευτές την
Πέμπτη. Ο Ουκρανός Πρόεδρος εξέφρασε τη σκληρή κριτική ότι οι κυρώσεις δεν αρκούν τώρα και είναι πολύ αργά, η
Γερμανία πρέπει να σταματήσει την οικονομική στήριξη της Ρωσίας. Στην ομιλία του, προέτρεψε να μην καθυστερήσει η
ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς να επιβληθούν σκληρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να
τεθεί η ειρήνη πρώτα από τα έσοδα.
Το Λιθουανικό Seimas ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα που καλεί τον ΟΗΕ να λάβει άμεσα μέτρα για να εξασφαλίσει μια
ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία για να σταματήσει τους μαζικούς θανάτους αμάχων. Είναι μια
τρίτη χώρα της οποίας το κοινοβούλιο κάλεσε τις χώρες του ΟΗΕ να συμφωνήσουν αμέσως σε μέτρα για τη δημιουργία
ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία για να σωθούν ζωές ανθρώπων.
Επιχείρηση όπλων. Μια πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση από την Investigate Europe αναφέρει ότι 10 κράτη μέλη της
ΕΕ συνέχισαν τις συναλλαγές που σχετίζονται με όπλα με τη Ρωσία, ανεξάρτητα από το εμπάργκο στις πωλήσεις όπλων
στη Ρωσία από το 2014. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν καλύπτουν την περίοδο 2015-2020 από όλες τις ΕΕ-27 επίσημα
μητρώα εξαγωγών όπλων. Το συνολικό ποσό εξαγωγής ανέρχεται σε 346 εκατομμύρια ευρώ στρατιωτικού εξοπλισμού,
σύμφωνα με δημόσια στοιχεία που αναλύθηκαν από την Investigate Europe. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Αυστρία,
η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Κροατία, η Φινλανδία, η Σλοβακία και η Ισπανία –σε διαφορετικό βαθμό– έχουν πουλήσει
«στρατιωτικό εξοπλισμό» στη Ρωσία. Η έρευνα δείχνει ότι ο όρος «στρατιωτικός εξοπλισμός» είναι ευρύς και μπορεί να
περιλαμβάνει πυραύλους, βόμβες, τορπίλες, όπλα και ρουκέτες, χερσαία οχήματα και πλοία, καθώς και λεπτομέρειες
του στρατιωτικού εξοπλισμού.
Πόλεις υπό την επίθεση. Την τελευταία εβδομάδα, κάθε μέρα μια από τις γειτονιές του Κιέβου χτυπιέται από τα
υπολείμματα του πυραύλου. Σήμερα άλλο μια πολυκατοικία έχει υποστεί ζημιές. Συνεχίζονται οι σφοδρές επιθέσεις γύρω
από το Κίεβο στις περιοχές Μπούτσα και Βίσγκοροντ, καθώς και σε 4 κοινότητες της περιοχής Μπροβαρί. Τρεις εκρήξεις
ακούστηκαν νωρίς το πρωί στα προάστια του Λβιβ, με στόχο εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών. Η περιφέρεια
Τσερνίγιβ παραμένει υπό ενεργά πυρά, ενώ τα ρωσικά στρατεύματα τοποθετούν τα μηχανήματα τους ανάμεσα σε μη
στρατιωτικές υποδομές. Μια άλλη επίθεση σε πολίτες σημειώθηκε στο Τσερνίγιβ κοντά στο κατάστημα. Μεταξύ των
θυμάτων είναι και Αμερικανός πολίτης. Ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης, Σεργίι Ορλόβ, λέει ότι δεν υπάρχει κτίριο
χωρίς ζημιές στην πόλη. Περίπου το 80-90% των υποδομών έχει επηρεαστεί από στρατιωτικές δραστηριότητες.
Περίπου 50-100 βόμβες ρίχνονται καθημερινά στην πόλη. Περίπου 100 άτομα κατάφεραν να εγκαταλείψουν τις
εγκαταστάσεις του κατεστραμμένου Δραματικού Θεάτρου της Μαριούπολης, ενώ οι υπόλοιποι παρέμειναν κάτω από τα
ερείπια. Η εκκένωση από την περιοχή του θεάτρου είναι αδύνατη λόγω των συνεχών βομβαρδισμών. Στο
Σεβεροντονέτσκ και στο Ρουμπέζνε, στην περιφέρεια Λουγάνσκ, οι Ρώσοι κατέστρεψαν περισσότερα από 20 σπίτια
μέσα στη νύχτα. Μετά τον βομβαρδισμό στο Χάρκιβ, η πυρκαγιά έπληξε την αγορά Μπαραμπασόβο, μια από τις
μεγαλύτερες αγορές στην Ανατολική Ευρώπη. Μετά την χθεσινή επίθεση στη Μερέφα, στην περιφέρεια του Χάρκιβ, 21
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν. Η κατάσταση στη Χερσώνα παραμένει κρίσιμη καθώς οι
άνθρωποι έχουν περιορισμένους πόρους διαβίωσης και δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί διάδρομος εκκένωσης. Τις
τελευταίες 24 ώρες, 3.810 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από "καυτά σημεία" - 2.000 κάτοικοι της Μαριούπολης
κατάφεραν να φτάσουν στη Ζαπορίζια, απομακρύνθηκαν και άλλοι 1.810 κάτοικοι των Βόρζελ, Μπούτσα, Γοστόμελ,
Σεβτσένκιβ και Μποροντιάνκα. Ακολουθήστε τον πιο πρόσφατο χάρτη που δείχνει τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα.
Κόστος του πολέμου. Σε μία εβδομάδα, το συνολικό κόστος των κατεστραμμένων υποδομών στην Ουκρανία λόγω της
ρωσικής εισβολής αυξήθηκε κατά 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Επί του παρόντος, ένα σύνολο των ζημιών ανέρχεται σε
περίπου 62,6 δις δολάρια. Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Κιέβου μαζί με το Γραφείο του Προέδρου και το
Υπουργείο Οικονομίας δημιούργησαν μια διαδικτυακή πηγή για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με ζημιές σε
υποδομές.
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Συρία. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας προειδοποιεί ότι η Ρωσία έχει στρατολογήσει περίπου 1000 Σύρους
μισθοφόρους για να ενταχθούν στον στρατό τους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τη στρατιωτική
υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, στο εγγύς μέλλον, σχεδιάζεται η μεταφορά όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού
και άλλων πόρων από τη Συρία στη Ρωσία και τη Λευκορωσία για την υποστήριξη των ρωσικών δυνάμεων κατοχής.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, οι Σύροι μαχητές θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να εγκαταλείψουν
τη χώρα τους και να μετακομίσουν σε ευρωπαϊκές χώρες αντί για πραγματικές μάχες.
Επιχείρηση. Το PayPal ξεκινά να λειτουργεί στην Ουκρανία. Η Nestle δεν εγκαταλείπει τη Ρωσία και θα συνεχίσει την
περαιτέρω λειτουργία της. Ο Πρωθυπουργός Σμιγάλ έκανε μια επείγουσα έκκληση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Nestle, ωστόσο η θέση της εταιρείας παραμένει αμετάβλητη.
Μποϋκοτάζ. Η Σουηδική Ένωση Λιμενεργατών ανακοίνωσε την έναρξη αποκλεισμού των ρωσικών πλοίων και
εμπορευμάτων από τα λιμάνια τους από τις 28 Μαρτίου. Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) αρνείται να
συνεργαστεί με τη Roscosmos για την ανάπτυξη της αποστολής ExoMars λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία .
Δημόσια υποστήριξη του πολέμου στη Ρωσία. Ο Mykhaylo Podolyak απάντησε στο κάλεσμα του Γερμανού
καγκελαρίου Όλαφ Σολτς «να μην προσβάλλουμε ή να επιτεθούμε στους απλούς Ρώσους»: «Επίσημα, το 71% των
Ρώσων υποστηρίζει σθεναρά τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και τη μαζική δολοφονία των πολιτών μας. Να κρατήσετε
αυτό στο μυαλό σου». Στο άρθρο της για το VoxUkraine, η Ilona Sologoub λέει: «Ο Πούτιν εξατομικεύει τον επιθετικό
πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά το αίμα αθώων Ουκρανών βρίσκεται επίσης στα χέρια εκατομμυρίων Ρώσων
που υποστηρίζουν τον Πούτιν». Δείτε το επίπεδο της δημόσιας υποστήριξης του πολέμου στη Ρωσία στο άρθρο.
Πολιτισμός. Η πολιτιστική κληρονομιά παραμένει υπό επίθεση. Στο Ιζιούμ, στην περιφέεια Χάρκιβ, οι κατακτητές
κατέστρεψαν το Μνημείο του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου στο Κρεμιανέτς. Μία από τις στήλες του μνημείου έπεσε από
αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Εν τω μεταξύ, η ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανοικοδομήσει το κατεστραμμένο
θέατρο στη Μαριούπολη. Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού ανέφερε στο Twitter ότι το Υπουργικό Συμβούλιο υποστήριξε
την πρότασή του. Στο Λονδίνο, η MyArtBroker ξεκίνησε μια σιωπηλή φιλανθρωπική δημοπρασία του έργου τέχνης του
Banksy «CND Soldiers». Όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν στο Νοσοκομείο Παίδων Ohmatdyt στο
Κίεβο της Ουκρανίας.
Ουκρανικό κέντρο της κοινωνίας των πολιτών στις Βρυξέλλες. Η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Mesola έδωσε τα
κλειδιά του κτιρίου Station Europe στην ουκρανική οργάνωση των πολιτών Promote Ukraine. Ο χώρος θα
χρησιμοποιηθεί για τον συντονισμό της δράσης της ουκρανικής κοινωνίας των πολιτών (διοργάνωση διαδηλώσεων,
συνεντεύξεων τύπου, κ.λπ.) και για την παροχή ψυχολογικής και διοικητικής υποστήριξης σε πρόσφυγες από την
Ουκρανία που φτάνουν τώρα στο Βέλγιο (αναζήτηση εργασίας, εγγραφή σε δημοτικά γραφεία).
Στατιστική.
● Από την αρχή του πολέμου, περισσότεροι από 320.000 πολίτες έχουν επιστρέψει στην Ουκρανία.
● Οι εισαγγελείς ανηλίκων της Ουκρανίας αναφέρουν ότι 109 παιδιά σκοτώθηκαν και 130 τραυματίστηκαν ως
αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες
του ρωσικού στρατού στις 6 π.μ., 18 Μαρτίου 2022: στρατιώτες - περίπου 14.200, άρματα μάχης - 450, APV 1.448, συστήματα πυροβολικού - 205, MLRS - 72, συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου - 43, αεροσκάφη
σταθερής πτέρυγας - 93, αεροσκάφη περιστροφικής πτέρυγας - 112, τεθωρακισμένα μαχητικά οχήματα - 879,
ελαφρά ταχύπλοα - 3, δεξαμενές καυσίμων - 60, UAV επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο - 12, ειδικός εξοπλισμός 11 .
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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