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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 22.03.2022.

Διαπραγματεύσεις. Μιάμιση ώρα διήρκεσαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των επίσημων αντιπροσωπειών
της Ουκρανίας και της Ρωσίας στις 21 Μαρτίου. Οι περαιτέρω εργασίες συνεχίζονται σε υποομάδες για
πολιτικές, νομικές, κοινωνικές πτυχές της συμφωνίας. Επί του παρόντος, οι διαπραγματευτικές ομάδες δεν
αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις πιθανές συμφωνίες. Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν έχει επιτευχθεί σημαντική
πρόοδος, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες καθιστώντας τις προτάσεις
της απαράδεκτες για τη Ρωσία. Η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί, αλλά δεν
θα υποχωρήσει σε βασικά ζητήματα ούτε θα δεχτεί τα ρωσικά τελεσίγραφα. Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος
Ζελένσκι ανέφερε στη συνέντευξη στα εθνικά δημόσια μέσα ενημέρωσης ότι τα κύρια σημεία της συμφωνίας
μπορούν να κριθούν μόνο από το εθνικό δημοψήφισμα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή φαίνεται αρκετά αδύνατο να
διεξαχθεί δημοψήφισμα, ενώ εξακολουθεί να ισχύει ο στρατιωτικός νόμος.

Εξωτερική πολιτική. ΕΕ. Ο Josep Borrell, Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εξωτερικές
Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας / Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε την κατάσταση
στην Ουκρανία «έγκλημα πολέμου»: «Θεωρούμε ότι αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι ένα έγκλημα
πολέμου, ένας τεράστιος πόλεμος και έγκλημα που διέπραξαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατά του
ουκρανικού λαού». Στις 21 Μαρτίου, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε επισήμως το Strategic Compass - ένα
πρωτοφανές σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ έως το 2030, το
οποίο περιλαμβάνει (1) την αύξηση της ικανότητας ανάπτυξης της ΕΕ και τη βελτίωση της στρατιωτικής
ισχύος. (2) την ενίσχυση της ικανότητάς του να προβλέπει, να αποτρέπει και να ανταποκρίνεται σε
τρέχουσες και ταχέως αναδυόμενες απειλές και προκλήσεις και να προστατεύει το συμφέρον της ΕΕ για την
ασφάλεια· (3) την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών· (4) την ενίσχυση της συνεργασίας
με στρατηγικούς εταίρους και διμερής συνεργασία με ομοϊδεάτες χώρες. «Αυτή η Στρατηγική Πυξίδα θα
ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και την ικανότητά της να συνεργάζεται με εταίρους για να
προστατεύει τις αξίες και τα συμφέροντά της», αναφέρεται στο επίσημο δελτίο τύπου.

Ιαπωνία. Η Ρωσία ανακοίνωσε την αποχώρηση από τις συνομιλίες για τη συνθήκη ειρήνης με την Ιαπωνία
και πάγωσε τα κοινά οικονομικά έργα που σχετίζονται με τα αμφισβητούμενα νησιά Κουρίλ λόγω των
κυρώσεων που επιβλήθηκαν από το Τόκιο για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Από τις πρώτες κιόλας
εβδομάδες του πολέμου, η Ιαπωνία έθεσε το άλυτο ζήτημα των Νήσων Κουρίλων, των βόρειων εδαφών της
Ιαπωνίας. Με τα χρόνια, το καθεστώς των εδαφών ήταν ένα καυτό θέμα από τότε που η Ρωσία τα κατέλαβε
κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Κυρώσεις. Οι περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ αυτήν
την εβδομάδα, ωστόσο αισθάνεται και κάποια κούραση. Η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής ζητούν τις
αυστηρότερες κυρώσεις, δηλαδή εμπορικό εμπάργκο με τη Ρωσία, καθώς και τη στόχευση στον τομέα του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αν και η Γερμανία σηματοδοτεί την υποστήριξη για μια παύση για να
«επανεξεταστεί η επίδραση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί μέχρι τώρα», λέει το Politico. Η Annalena
Baerbock, υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, λέει: «Το ζήτημα για το εμπάργκο πετρελαίου δεν είναι
ζήτημα αν το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Είναι ζήτημα πόσο εξαρτόμαστε από το πετρέλαιο και είναι
διαφορετικό μεταξύ των διάφορων ευρωπαϊκών κρατών μελών και αυτό είναι γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε
μαζί για την ανθεκτικότητα και πώς μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τις χώρες που εισάγουν
πετρέλαιο». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε για νέες ενδείξεις πιθανών ρωσικών
επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, αυξάνοντας τον όγκο μετά από εβδομάδες αυξανόμενης ανησυχίας για μια
πιθανή απάντηση με εντολή του Κρεμλίνου στις συντριπτικές κυρώσεις για την εισβολή στην Ουκρανία.

Πόλεις υπό την επίθεση. Μια ρωσική πυραυλική επίθεση το βράδυ της Κυριακής στο εμπορικό κέντρο του
Κιέβου το μετέτρεψε σε ερείπιο που σιγοκαίει. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, αν και ο
απολογισμός ήταν πιθανό να αυξηθεί από την έκρηξη. Τα κατεστραμμένα εμπορικά κέντρα αντιστοιχούν σε
41 εκατ. ευρώ επενδύσεων. Στο κατεχόμενο Τροσταινέτς της περιφέρειας Σούμι, τα ρωσικά στρατεύματα
ληστεύουν τα διαμερίσματα και τα σπίτια, σκοτώνουν πολίτες και καταστρέφουν μη στρατιωτικές υποδομές.
Οι ένοικοι παίρνουν τους ντόπιους ως ανθρώπινη ασπίδα για να κρυφτούν πίσω από τον ουκρανικό στρατό.
Οι Ρώσοι έκλεψαν το τελευταίο διαθέσιμο ασθενοφόρο από το νοσοκομείο της πόλης, χωρίς να υπάρχει
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διαθέσιμη ιατρική μεταφορά στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο Παίδων στο Σεβεροντόνετσκ, στην περιφέρεια
του Ντόνετσκ, καταστράφηκε από τα ρωσικά στρατεύματα μετατρέποντας την οροφή του κτιρίου σε φλόγες.
Τα ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν κατά των λεωφορείων εκκένωσης που κατευθύνονταν προς τη
Μαριούπολη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 παιδιά. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το ένα παιδί είναι
σε σοβαρή κατάσταση. Για πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου, η περιφέρεια Ζιτόμιρ βομβαρδίστηκε
με BM-21 (Grad). Το χωριό Σέλετς δέχτηκε επίθεση, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τα ίδια στρατιωτικά
μηχανήματα χρησιμοποιήθηκαν κατά της πόλης Ζελενοντόλσκ, κοντά στο Κριβί Ρίγ. Τέσσερις πύραυλοι
εκτοξεύτηκαν στην περιφέρεια Ρίβνε, τρεις από αυτούς καταστράφηκαν με συστήματα αεράμυνας. Ο
ρωσικός στρατός έπληξε την Αβντίιβκα, στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, με νέους πυραύλους Tornado-C
MLRS. 15 κτίρια καταστράφηκαν από την επίθεση.

Χθες 8057 άνθρωποι απομακρύνθηκαν μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, 3007 μεταφέρθηκαν από τη
Μαριούπολη στη Ζαπορίζια. Πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της πόλης Τσερνίγιβ εγκατέλειψε την πόλη,
ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Από τους 285.000 πολίτες έχουν απομείνει περίπου 130.000. Τα ρωσικά
στρατεύματα χρησιμοποιούν πυρομαχικά λευκού φωσφόρου στο Κραματόρσκ της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Διαβάστε το ρεπορτάζ της ομάδας του Associated Press ‘20 Days in Mariupol: the Team that Documented
City’s Agony’. Η ομάδα ήταν οι μόνοι διεθνείς δημοσιογράφοι που είχαν απομείνει στην ουκρανική
πόλη και είχε καταγράψει την πολιορκία της από τα ρωσικά στρατεύματα για περισσότερες από δύο
εβδομάδες.

Απαγωγές. Η Ρωσία διατηρεί τη στρατηγική της για απαγωγή τοπικών αρχών και ακτιβιστών. Τις τελευταίες
ημέρες, τα στρατεύματα απήγαγαν τον δήμαρχο του Μπερισλάβ, στην περιφέρεια Χερσώνα μαζί με έναν
ντόπιο ακτιβιστή. Ο επικεφαλής του συμβουλίου του χωριού Τσικρούνιβσκ, στην περιφέρεια Χάρκιβ απήχθη
απευθείας από το σπίτι του. Ο υπουργός Εξωτερικών Κουλέμπα δήλωσε ότι περίπου χιλιάδες παιδιά
μεταφέρθηκαν από τη Μαριούπολη στη Ρωσία. Όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του «Μόνο στις 19
Μαρτίου, η Ρωσία μετέφερε βίαια 2389 παιδιά από το Ντονμπάς. Η απαγωγή αμάχων απαγορεύεται αυστηρά
από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο». Στη Μελιτόπολη, οι δημοσιογράφοι από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης
"Melitopolskie vesti" απήχθησαν, αλλά αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ειρηνικές διαδηλώσεις. Τα ρωσικά στρατεύματα τοποθέτησαν 600 αστυνομικούς ελέγχου ταραχών γύρω
από το Ενεργοντάρ για να ελέγξουν τυχόν επερχόμενες συγκεντρώσεις. Από τις πρώτες κιόλας μέρες, οι
ντόπιοι πολίτες βγαίνουν ενεργά στους δρόμους για να σταθούν ενάντια στην κατοχή της πόλης από τα
ρωσικά στρατεύματα. Οι διορισμένες αστυνομικές δυνάμεις καταστολής πρέπει να αποτρέψουν περαιτέρω
ενέργειες αντίστασης και ακόμη και το παραμικρό πλήθος. Σε μια ειρηνική συγκέντρωση στη Χερσώνα, ο
ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε βία εναντίον ανθρώπων που διαμαρτύρονταν κατά της ρωσικής
επιθετικότητας και τραυμάτισε ορισμένους από αυτούς.

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Η Πολωνία σκοπεύει να ακυρώσει τους παρόντες περιορισμούς που
σχετίζονται με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας προκειμένου να επιτρέψει τη δήμευση ρωσικής περιουσίας στη
χώρα. Το Σχέδιο Αναφοράς Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς (OCCRP) και οι συνεργάτες του
έχουν αποκαλύψει δεκάδες περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την άρχουσα τάξη της Ρωσίας. Ενώ οι
κυρίαρχες ελίτ έκρυβαν για χρόνια τα περιουσιακά τους στοιχεία στην υπεράκτια ζώνη και τα κατέγραφαν με
διαφορετικά ονόματα, τα έργα στοχεύουν να παρουσιάσουν ευρήματα των πραγματικών ιδιοκτητών και των
περιουσιακών τους στοιχείων. Η απόδειξη της ιδιοκτησίας σκαφών, αρχοντικών και αεροπλάνων δεν είναι
εύκολη, αφού οι ιδιοκτήτες τους συχνά καταβάλλουν κόπο για να τα κρατήσουν κρυφά. Ο ιστότοπος περιέχει
πληροφορίες σχετικά με περιουσιακά στοιχεία που έχουν σαφή στοιχεία της ιδιοκτησίας τους.

Πρώτη γραμμή του κυβερνοχώρου. Η Ρωσία συνεχίζει να μάχεται για να σκοτώσει την παραμικρή
ευκαιρία να λάβει πληροφορίες για τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Το ρωσικό δικαστήριο έκρινε ότι η Meta,
η οποία κατέχει το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, είναι εξτρεμιστική οργάνωση και την
απαγόρευσε να λειτουργεί στο έδαφος της Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, οι Anonymous, μια ομάδα χακτιβιστών,
έδωσε 48 ώρες σε 40 διεθνείς οργανισμούς που συνεργάζονται με τη Ρωσία, για να εγκαταλείψουν τη χώρα.
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Η ομάδα κάλεσε την επιχείρηση να αντανακλά και να αποσύρει τη Ρωσία, καθώς οι φόροι τους
χρηματοδοτούν το καθεστώς του Πούτιν.

Παραπληροφόρηση. Η αστυνομία στη γερμανική πόλη της Βόννης ανέφερε τη διάδοση ενός βίντεο στο
Διαδίκτυο με υποτιθέμενη επίθεση από Ουκρανούς σε 16χρονο ρωσόφωνο εθελοντή στην περιοχή
Euskirchen, το οποίο οι ειδικοί εκτιμούν ως ψεύτικο και με στόχο την υποκίνηση εχθρότητας. Το
φιλοκρεμλίνο ΜΜΕ «Komsomolskaya Pravda» δημοσίευσε ένα άρθρο που ορίζει τις ρωσικές απώλειες στον
πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ο αναφερόμενος αριθμός, 9.861 Ρώσοι στρατιώτες που σκοτώθηκαν και
16.153 τραυματίστηκαν, ήταν πιο ρεαλιστικός από ό,τι είχαν ανακοινώσει προηγουμένως οι ρωσικές αρχές.
Ωστόσο, μετά από λίγο, όλα τα στοιχεία διαγράφηκαν.

Ιστορίες από τον πόλεμο. Ο 96χρονος Μπορίς Ρομάντσενκο, ο οποίος επέζησε από 4 ναζιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης, σκοτώθηκε στο δικό του διαμέρισμα στο Χάρκοβο.

Στατιστική:
● Από την αρχή του πολέμου οι κατακτητές άνοιξαν πυρ σε 135 νοσοκομεία, 9 από τα οποία

καταστράφηκαν ολοσχερώς.
● Ως αποτέλεσμα της εισβολής στην Ουκρανία, η ρωσική οικονομία θα περιοριστεί κατά 8% το 2022,

ενώ η χρεοκοπία του 1998 κόστισε στη χώρα τη μείωση του ΑΕΠ κατά 5,4%. Αυτή η αποτίμηση έγινε
από τον οίκο αξιολόγησης Fitch.

● Ο Ουκρανικός Σύνδεσμος Ναρκοπεδίων εκτιμά ότι από τις 21 Μαρτίου η συνολική έκταση των
επικίνδυνων περιοχών της Ουκρανίας που απαιτούν ενέργειες αποναρκοθέτησης είναι τουλάχιστον
82.525 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες
απώλειες του ρωσικού στρατού στις 6 π.μ., 22 Μαρτίου 2022: προσωπικό - περίπου 15.300, άρματα
μάχης ‒ 509, APV ‒ 1.556, συστήματα πυροβολικού – 252, MLRS - 80, συστήματα αντιαεροπορικού
πολέμου - 45, αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας – 99, ελικόπτερα – 123, οχήματα με μαλακό δέρμα –
1000, ελαφρά ταχύπλοα – 3, βυτιοφόρα καυσίμων – 70, UAV επιχειρησιακού-τακτικού επιπέδου –
35, ειδικός εξοπλισμός – 15.

Κάθε δράση μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι πολύ μικρή!
● Ιστότοπος ανθρωπιστικής βοήθειας (help.gov.ua).
● Υποστηρίξτε το αρτοποιείο στο Κίεβο «Good Bread for Good People» που απασχολεί άτομα

με νοητική υστέρηση και παρέχει ψωμί στους πολίτες του Κιέβου που έμειναν στην πόλη.
● 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.

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