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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 20-21.03.2022.
Πόλεις υπό την επίθεση. Καθώς οι Ρώσοι κατέχοντες δεν καταφέρνουν να επιτύχουν σημαντικά στρατιωτικά κέρδη,
οι επιθέσεις στην πολιτική υποδομή συνεχίζονται καθημερινά. Η Ρωσία αναλαμβάνει τακτικά βομβαρδισμούς των
πόλεων και των αμάχων ως ένα από τους τρόπους για να διατηρήσει την εξουσία στις βομβαρδισμένες και
κατεχόμενες πόλεις. Μαριούπολη. Το Σαββατοκύριακο οι Ρώσοι κατακτητές έριξαν βόμβες στο Σχολείο Τέχνης της
Μαριούπολης, όπου περίπου 400 κάτοικοι κρύβονταν σε ένα καταφύγιο, το κτίριο καταστράφηκε και άνθρωποι έχουν
παγιδευτεί. Δείτε το βίντεο με drone της Μαριούπολης αυτές τις μέρες. Ο ρωσικός στρατός κάλεσε τις ουκρανικές
αρχές να παραδώσουν τη Μαριούπολη για να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική καταστροφή. Η Ουκρανία απέρριψε
αίτημα να παραδοθεί η πόλη της Μαριούπολης μέχρι τις 5 το πρωί της Δευτέρας, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις
διεύρυναν τους βομβαρδισμούς τους στο στρατηγικό λιμάνι και απέλασαν βίαια χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με
αξιωματούχους της πόλης και μάρτυρες. Οι ενεργοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στην περιφέρεια του Λουγάνσκ
καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν κατά των πόλεων Σεβεροντονέτσκ, Λυσιτσάνσκ, Χίρσκε, Κρεμιννά,
Πριβίλλια και Ζολότε. Περισσότερες από 19 πολυκατοικίες κατοικιών έχουν υποστεί ζημιές, 19 ιδιωτικές κατοικίες, 2
αντικείμενα υποδομής υγειονομικής περίθαλψης. 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς ενός
οίκου ευγηρίας στην Κρεμίννα στην περιοχή Λουχάνσκ. Δεκαπέντε άτομα επέζησαν αλλά μεταφέρθηκαν βίαια στα
κατεχόμενα στο Σβάτοβο στο περιφερειακό γηριατρικό κέντρο. Στο Χάρκιβ από την αρχή της εισβολής, τα ρωσικά
στρατεύματα κατέστρεψαν ή χτύπησαν περισσότερα από 600 σπίτια. Πρόκειται για κτίρια κατοικιών, καθώς και κτίρια
της περιφερειακής διοίκησης, του δημοτικού συμβουλίου, της αστυνομίας, του γραφείου των υπηρεσιών πληροφοριών
και ιστορικά κτίρια. Το Σαββατοκύριακο, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου ενός 9χρονου
παιδιού που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών των γειτονιών του Χάρκιβ. Στην περιφέρεια
Ιβάνο-Φρανκιβσκ, ο ρωσικός στρατός ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιήθηκε υπερηχητικά όπλα για να καταστρέψει
αποθήκες όπλων. Οι πληροφορίες δεν έχουν επαληθευτεί ακόμα. Περιφέρεια Κιέβου. Τα πυραυλικά πλήγματα
έπληξαν το Κίεβο το Σαββατοκύριακο σε πολυκατοικίες, καθώς και ένα εμπορικό κέντρο. Μετά την αεροπορική
επιδρομή στο χωριό Μακάριβ, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν. Τις πρώτες μέρες του πολέμου,
τα ρωσικά στρατεύματα κατεδάφισαν ένα μέρος του φράγματος στη δεξαμενή νερού του Κιέβου και στον ποταμό
Ιρπίνκα. Από τη μία, η κατάσταση εμποδίζει τη Ρωσία να μεταφέρει τα στρατεύματά της πιο κοντά στην πρωτεύουσα,
καθώς το νερό πλημμυρίζει σιγά σιγά την περιοχή. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, πλημμυρίζουν τα κοντινά χωριά,
όπως το Ντεμίντιβ, και εμποδίζει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την εκκένωση των κατοίκων της
περιοχής. Στο Μικολάιβ, οι περισσότεροι από 40 πεζοναύτες σκοτώθηκαν μετά την αεροπορική επιδρομή της
Παρασκευής στους στρατώνες. Στο Ρίβνε, δύο βλήματα έπεσαν σε αποδεικτικό έδαφος το πρωί της Δευτέρας. Στην
περιφέρεια Σούμι, τα ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν κατά του «Sumyhimprom», ενός εργοστασίου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και χημικών. Έχει αναφερθεί διαρροή αμμωνίας σε ακτίνα 2,5 χιλιομέτρων. Ωστόσο, σε δύο ώρες
η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.

Ακολουθήστε τον πραγματικό χάρτη της Bellingcat με τις τεκμηριωμένες ζημιές και απώλειες λόγω του ρωσικού
πολέμου εναντίον της Ουκρανίας.

Απαγωγή των ακτιβιστών. Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να στοχοποιούν ντόπιους ακτιβιστές. Στην πόλη
Ενεργοντάρ, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, οι Ρώσοι κατακτητές απήγαγαν τον πρώτο αντιδήμαρχο Ιβάν Σαμοντιούκ.
Στη Βολνοβάχα, περισσότεροι από 20 Ουκρανοί ακτιβιστές «συνελήφθησαν» από ρωσικά στρατεύματα. Πολλά δυτικά
μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι «σκοτώθηκαν ή στάλθηκαν οι άνθρωποι σε στρατόπεδα» μετά τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία.

Απελάσεις. Ο Βαντίμ Μπόιτσενκο, δήμαρχος της Μαριούπολης, ενημέρωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα ανάγκαζαν
τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία για τη Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα, αρκετές χιλιάδες κάτοικοι
της Μαριούπολης οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα φιλτραρίσματος, όπου ελέγχθηκαν τα τηλέφωνα και τα έγγραφα των
ανθρώπων. Μετά την επιθεώρηση, οι ορισμένοι κάτοικοι της Μαριούπολης αποστάλθηκαν αναγκαστικά σε
απομακρυσμένες πόλεις της Ρωσίας, η τύχη των άλλων παραμένει άγνωστη.

Ανθρωπιστικές κρίσεις. Τα ρωσικά στρατεύματα δεν επιτρέπουν την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στους
αμάχους. Οι κάτοικοι του Μάνγκους και του Μελέκινο κοντά στη Μαριούπολη, πεθαίνουν από την πείνα λόγω έλλειψης
προμηθειών τροφίμων. Η πόλη του Τσερνίγιβ είναι εδώ και εβδομάδες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς θέρμανση, χωρίς
νερό και οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι δεν έχουν ακόμη λειτουργήσει. Τα ρωσικά στρατεύματα δεν άφησαν 14 φορτηγά
με ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθουν στην περιφέρεια Χερσώνα. 14 φορτηγά με τρόφιμα και φάρμακα αναχώρησαν
από την περιφέρεια Ντνιπρό για την περιφέρεια Χερσώνα, μεταφέροντας ινσουλίνη, την οποία χρειάζονται οι ασθενείς
στην περιφέρεια Χερσώνα. Όμως οι κατακτητές δεν άφησαν τη βοήθεια να περάσει. Επίσης, η ανθρωπιστική βοήθεια
δεν μπορεί να φτάσει στους οικισμούς όπου συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στις περιφέρειες Λουγάνσκ, Ντόνετσκ και
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Κίεβο. Η στέρηση τροφίμων και φαρμάκων από τους πολίτες είναι τα βασανιστήρια και η άμεση παραβίαση της
Σύμβασης της Γενεύης σε σχέση με την Προστασία των Αμάχων σε Καιρό Πολέμου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Διεθνής κοινότητα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν θα ταξιδέψει στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα. Πριν
αναχωρήσει για ένα ταξίδι στην Ευρώπη, σχεδιάζει να έχει μια κλήση τη Δευτέρα με τους ηγέτες της Γαλλίας, της
Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας. Θα μεταβεί στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και στη συνέχεια στη Βαρσοβία για
να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Πολωνίας την Παρασκευή. Δεν αναμένεται η επίσκεψή του στην Ουκρανία. Τα
Ηνωμένα Έθνη διέψευσαν τους ισχυρισμούς της Ρωσίας για εικαζόμενη ύπαρξη των λεγόμενων προγραμμάτων
βιολογικών όπλων στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ο υφυπουργός
των Ηνωμένων Εθνών για θέματα Αφοπλισμού, Ιζούμι Νακαμίτσου. Η Ελβετία είναι έτοιμη να ενεργήσει ως
μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της. Η Iρίνα
Βενεντίκτοβα, Γενική Εισαγγελέας της Ουκρανίας, ενημέρωσε ότι ήδη 6 χώρες έχουν ξεκινήσει ποινικές υποθέσεις
σε σχέση με ρωσικά εγκλήματα πολέμου: η Εσθονία, η Λιθουανία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σουηδία. Η
πολυμερής ειδική ομάδα ρωσικών ελίτ, Αντιπροσώπων και Ολιγαρχών (REPO). Η Αυστραλία, ο Καναδάς, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, συμφωνούν να
αυξήσουν τη συνεργασία τους για τη στόχευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η νέα Task Force KleptoCapture
του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, την οποία ίδρυσε ο Γενικός Εισαγγελέας στις 2 Μαρτίου, θα βοηθήσει στην
υποστήριξη αυτής της διεθνούς προσπάθειας. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει νομική εξουσία να προσφέρει
ανταμοιβές έως και 5.000.000 $ για πληροφορίες. Η Ουκρανία καλεί την Ελλάδα να παράσχει συστήματα αεράμυνας
ακολουθώντας την εμπειρία της Σλοβακίας.

Λευκορωσία. Η τελευταία ομάδα 11 Λευκορώσων διπλωματών έφυγε από την Ουκρανία το Σάββατο. Το τεταμένο
εργασιακό περιβάλλον και η απειλή για την ασφάλεια αναφέρθηκαν ως οι λόγοι της αποχώρησης. Αν και επισήμως η
Λευκορωσία λέει ότι δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας λένε ότι ο κίνδυνος της
Λευκορωσικής επέμβασης παραμένει υψηλός. Εν τω μεταξύ, το αντιστασιακό κίνημα καταστρέφει τις σιδηροδρομικές
συνδέσεις εμποδίζοντας τα τρένα με στρατιωτικές προμήθειες να φτάσουν στα στρατεύματα που βρίσκονται στα
σύνορα με την Ουκρανία. Στο σημείο ελέγχου Kozlovychi-Kukuryky στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, ακτιβιστές
ανανέωσαν τον αποκλεισμό φορτηγών που επέστρεφαν από την Ευρώπη στη Λευκορωσία και τη Ρωσία κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δεν είναι η πρώτη μέρα του «αποκλεισμού». Αν το περασμένο Σαββατοκύριακο
υπήρχαν έως και δύο δωδεκάδες ακτιβιστές, τώρα υπάρχουν από περίπου εκατό έως αρκετές εκατοντάδες άτομα.

Κρυφή επιστράτευση. Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου εξέδωσε την εντολή «Σχετικά με την οργάνωση
της εμπλοκής μελών του στρατιωτικού-πατριωτικού δημόσιου κινήματος «Unarmiya» στη διεξαγωγή ειδικής
επιχείρησης στην Ουκρανία». Η Unarmiya είναι μια ριζοσπαστική στρατιωτική οργάνωση υπό το ρωσικό υπουργείο
Άμυνας. Μέλη του είναι τα παιδιά ηλικίας από 8 ετών. Η διαταγή καλεί την δέσμευση εφήβων ηλικίας 17-18 ετών.
Καθώς οι κατακτητές στερούνται ανθρώπινου δυναμικού, το Κρεμλίνο εξετάζει το ενδεχόμενο να εμπλέξει ανήλικους
στον πόλεμο, καθώς και να κάνει προτάσεις για την εκπαίδευσή τους. Ο Gennady Zhidko, ο επικεφαλής του κύριου
στρατιωτικό-πολιτικού τμήματος των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, ελέγχει το θέμα.

Αντίο στα φιλορωσικά κόμματα. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας ανέστειλε όλες τις δραστηριότητες
ορισμένων πολιτικών κομμάτων κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου. Αυτά περιλαμβάνουν το Μπλοκ της
Αντιπολίτευσης για τη Ζωή, το Κόμμα Sharii, το Nashi, το Μπλοκ της Αντιπολίτευσης και τα σοσιαλιστικά κόμματα.
Αυτά τα περιθωριοποιημένα κόμματα επί χρόνια ασκούσαν φιλορωσικές δραστηριότητες στην Ουκρανία και
υποστήριζαν την ενσωμάτωση της Ουκρανίας στη Ρωσία.

Ψηφιακή ασφάλεια. Η Ουκρανία αντιμετώπισε περισσότερες από 3.000 επιθέσεις DDoS σε ένα μήνα που στόχευαν
σε κρίσιμες υποδομές πληροφοριών. Οι χάκερ επιτίθενται κυρίως στους πόρους πληροφοριών κρατικών φορέων,
ιδρυμάτων και εταιρειών στον χρηματοοικονομικό και τηλεπικοινωνιακό τομέα. Παρόλα αυτά, όλες οι υπηρεσίες
λειτουργούν και είναι διαθέσιμες στους χρήστες.

Ενεργειακή ασφάλεια. Μέρος του προσωπικού του πυρηνικού σταθμού του Τσορνόμπιλ κατάφερε τελικά να
ανταλλαχθεί μετά από περισσότερες από 25 ημέρες αιχμαλωσίας. Σε σχέση με τις διασφαλίσεις, ο Οργανισμός είπε ότι
η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη από αυτή που αναφέρθηκε προηγουμένως. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής
Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δεν λάμβανε ακόμα απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων από τα συστήματα παρακολούθησης
που είναι εγκατεστημένα στον πυρηνικό σταθμό του Τσορνόμπιλ, αλλά αυτά τα δεδομένα μεταφέρονταν στα κεντρικά
γραφεία του ΔΟΑΕ από τους άλλους πυρηνικούς σταθμούς στην Ουκρανία.
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Νέα του Βατικανού. Ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέφτηκε τα παιδιά από την Ουκρανία στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του
Βατικανού. Αυτή τη στιγμή, εκεί νοσηλεύονται 19 παιδιά που έφτασαν από την Ουκρανία μετά την έναρξη μιας μεγάλης
ρωσικής εισβολής. Νοσηλεύονται για καρκίνο και νευρολογικές παθήσεις, καθώς και σοβαρούς τραυματισμούς από
εκρήξεις. Επίσης, ο Πάπας Φραγκίσκος δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Twitter σε τρεις γλώσσες για να εκφράσει την
υποστήριξή του στην Ουκρανία.

Συνέντευξη στο CNN. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι μίλησε με τον Fareed Zaharia του CNN για την τρέχουσα κατάσταση
στην Ουκρανία την Κυριακή. «Είμαι έτοιμος να διαπραγματευτώ. Χωρίς τις διαπραγματεύσεις, δεν θα μπορέσουμε να
τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μορφή, οποιαδήποτε ευκαιρία για να
μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον Πούτιν. Εάν αυτές οι προσπάθειες αποτύχουν, τότε αυτό θα σήμαινε ότι πρόκειται για
έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Κατά τη συζήτηση των διαπραγματεύσεων, ο Ζελένσκι είπε ότι το έθνος του ήταν
πρόθυμο να κάνει μόνο περιορισμένους συμβιβασμούς, αλλά όχι την παράδοση εδαφών που οι πολίτες του
αγωνίζονται τόσο σκληρά για να διατηρήσουν. Διαβάστε το Politico για μια επισκόπηση των βασικών σημείων που
συζητήθηκαν.

Πολιτισμός. Η ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία αντιδρά στη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Ακολουθεί μια
επισκόπηση των αντιδράσεων των επαγγελματιών του κινηματογράφου που ξεχειλίζουν από την αρχή της εισβολής.
Διαβάστε για τους αστικούς χώρους του Κιέβου που κινδυνεύουν.

Στατιστική:
● Από την αρχή του πολέμου, οι Ρώσοι κατακτητές έχουν πραγματοποιήσει 1.403 αεροπορικές επιδρομές στην

Ουκρανία.
● Από την εισβολή, ο εχθρός έχει πραγματοποιήσει 291 πυραύλους, καθώς και χρησιμοποίησε 459 πυραύλους

εδάφους-εδάφους, ναυτικού τύπου εδάφους-αέρος.
● Πάνω από 12 εκατομμύρια άνθρωποι υπολογίζεται ότι έχουν αποκλειστεί σε πληγείσες περιοχές ή δεν

μπορούν να φύγουν λόγω αυξημένων κινδύνων ασφαλείας, καταστροφής γεφυρών και δρόμων, καθώς και
έλλειψης πόρων ή πληροφοριών σχετικά με το πού θα βρουν ασφάλεια και καταλύματα

● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες
του ρωσικού στρατού έως τις 6 π.μ., 21 Μαρτίου 2022: προσωπικό - περίπου 15.000, άρματα μάχης ‒ 498,
APV ‒ 1.535, συστήματα πυροβολικού – 240, MLRS - 80, συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου - 45,
αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας – 97, ελικόπτερα – 121, οχήματα με μαλακό δέρμα – 969, ελαφρά ταχύπλοα –
3, βυτιοφόρα καυσίμων – 60, UAV επιχειρησιακού-τακτικού επιπέδου – 24, ειδικός εξοπλισμός – 13.

Κάθε ενέργεια μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!

● Στηρίξτε το ανθρωπιστικό κέντρο δίπλα σας.
● Υποστηρίξτε την Ουκρανική Εθελοντική Υπηρεσία, τη μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει

υποστήριξη στον πιο ευάλωτο πληθυσμό στην Ουκρανία.
● 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.

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