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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 μ.μ., 23.03.2022.
Πόλεις υπό επίθεση. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επιβραδύνει τη ρωσική επίθεση στο έδαφος,
ωστόσο ο ενεργός βομβαρδισμός των κατοικημένων περιοχών από αέρος συνεχίζεται σε ολόκληρη τη
χώρα. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας αναφέρει ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της ενεργού
αντεπίθεσης των ουκρανικών δυνάμεων, αφενός. Αφετέρου, αυτή τη στιγμή, η Ρωσία ανασυντάσσει
τα στρατεύματά της, καθώς και εγκαθιστά τις θέσεις της σε προσωρινά κατεχόμενα. Συνεχίζονται οι
έντονοι βομβαρδισμοί στην περιφέρεια του Κιέβου. Οι κατακτητές βομβάρδισαν το Μπροβαρί,
χτυπώντας ένα από τα εργοστάσια, καταστρέφοντας επτά λεωφορεία και βοηθητικά κτίρια. Κοντά στο
Μακάριβ, η αποθήκη της μεγαλύτερης ουκρανικής φαρμακευτικής εταιρείας Farmak τυλίχθηκε στις
φλόγες, με υπολογιζόμενες απώλειες ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων. Αυτή η αποθήκη διέθετε όλες τις
πρώτες ύλες και τη συσκευασία, επομένως θα είναι δύσκολο να ανανεώσουν και να συνεχίσουν τις
δραστηριότητές τους, ειδικά σε συνθήκες συνεχούς βομβαρδισμού. Στην περιοχή Ομπολόν του
Κιέβου, ένα φορτηγό και δύο κτίρια έπιασαν φωτιά από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Στο Τσερνίγιβ, τα
ρωσικά στρατεύματα κατέστρεψαν μια γέφυρα στο δρόμο προς το Κίεβο. Αυτή η γέφυρα ήταν
απαραίτητη για τις προσπάθειες εκκένωσης και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο δήμαρχος του
Τσερνίγιβ έχει ήδη ενημερώσει το κοινό ότι σχεδιάζουν να χτίσουν ένα νέο στη θέση του. Στο
Σεβεροντόνετσκ της περιφέρειας του Ντόνετσκ, οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα νοσοκομείο
παίδων το οποίο στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι διασώστες έχουν σώσει 22 ανθρώπους,
μεταξύ των οποίων 7 παιδιά. Το λιμάνι του Μικολάιβ δέχτηκε πυρά. Το λιμάνι αυτό μέχρι τη Δευτέρα
παρείχε εν μέρει υπηρεσίες στο Πολεμικό Ναυτικό. Επί του παρόντος, τα άλλα θαλάσσια λιμάνια
έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, μεταξύ των οποίων η Μαριούπολη, το Μπερντιάνσκ, το Σκαντόβσκ και
η Χερσώνα. Στο Ρουμπίζνε, στην περιφέρεια Λουγάνσκ, μια οβίδα χτύπησε την πολυκατοικία,
σκοτώνοντας 2 παιδιά και 1 ενήλικα. Στη Χερσώνα, οι επιβαίνοντες είχαν χρησιμοποιήσει δακρυγόνα
για να διαλύσουν μια ειρηνική συγκέντρωση. Άλλες δύο βόμβες έπεσαν στη Μαριούπολη. Επίσης
στη Μαριούπολη, μια φάλαγγα εκκένωσης που κατευθυνόταν από την πόλη μπλοκαρίστηκε από τους
εισβολείς κατά ευθεία παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης. Ωστόσο, περίπου 1200 άτομα
κατάφεραν ακόμα να περάσουν ασφαλή από τη Μαριούπολη. Στο Τροστιανέτς, στην περιφέρεια
Σούμι, οι πολίτες δεν μπορούν να θάψουν τους νεκρούς τους, επειδή η στρατιωτική δύναμη κατοχής
τους αρνείται αυτό το δικαίωμα, καθώς και η πόλη βομβαρδίζεται συνεχώς, που καθιστά επικίνδυνη
οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητα.

Ειρηνικές διαδηλώσεις. Ο ουκρανικός άμαχος πληθυσμός στις πόλεις της ρωσικής κατοχής
συνεχίζει να διαμαρτύρεται κατά του ρωσικού ελέγχου. Οι ρωσικές προσπάθειες να υποτάξει τον
πληθυσμό με τη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης, τη διάδοση προπαγάνδας και την
εγκατάσταση τοπικών παραγόντων υπέρ του Κρεμλίνου έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής. Οι μυστικές
υπηρεσίες άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποιούν ότι η Ρωσία πιθανότατα θα απαντήσει σε
αυτές τις αποτυχίες εφαρμόζοντας βίαια μέτρα για να καταστείλει την αστική αντίσταση.

Απαγωγή. Οι απαγωγές των τοπικών αρχών και ακτιβιστών συνεχίζονται. Στην περιφέρεια Χερσώνα,
ο επικεφαλής του χωριού Ζμπούριβκα έχει απαχθεί από τις δυνάμεις κατοχής. Υπάρχουν όμως και
κάποια καλά νέα: ο διευθυντής του Ακαδημαϊκού Περιφερειακού Κουκλοθεάτρου της Χερσώνα, που
απήχθη χθες από τους κατακτητές, αφέθηκε ελεύθερος. ο Πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου
της Οχτίρκα αφέθηκε ελεύθερος μετά από μια εβδομάδα αιχμαλωσίας. Η Βικτώρια Ρόστσινα,
δημοσιογράφος του Hromadske, επίσης σώθηκε τελικά. Ωστόσο, ο διάσημος φωτορεπόρτερ Μαξ
Λέβιν, ο οποίος εθεάθη για τελευταία φορά στην πρώτη γραμμή, εξαφανίστηκε κοντά στο Κίεβο. Είναι
γνωστό ότι είχαν ξεσπάσει έντονες μάχες στην τελευταία γνωστή τοποθεσία του. Ο Λέβιν έχει
συνεργαστεί στο παρελθόν με το Reuters, το BBC, το TRT World, το Associated Press, το LB, το
Hromadske. Οι φωτογραφίες του δημοσιεύτηκαν από έντυπα όπως το Wall Street Journal, το TIME
Magazine κ.λπ. Υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να είχε δολοφονηθεί ή απαχθεί.
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Δικαιοσύνη. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας μίλησε για την πρώτη καταγεγραμμένη
περίπτωση βιασμού στην περιοχή του Κιέβου. Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε με βάση την κατάθεση
μάρτυρα.

Εξωτερική πολιτική. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι απευθύνθηκε στο ιταλικό κοινοβούλιο με μια ομιλία που
δεν είναι παρά μία από τις προσπάθειες συγκέντρωσης διεθνούς υποστήριξης. Μετά από αυτή την
ομιλία, ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι είπε: «Θέλουμε να φέρουμε την Ουκρανία πιο κοντά
στην Ευρώπη. Θέλω να πω στον Πρόεδρο Ζελένκι ότι η Ιταλία είναι με την Ουκρανία σε αυτή τη
διαδικασία. Η Ιταλία θέλει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Στις 24 Μαρτίου, ο
Πρόεδρος Ζελένσκι πρόκειται να συμμετάσχει ουσιαστικά στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για να
κερδίσει διεθνή υποστήριξη και να ζητήσει περαιτέρω ενέργειες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η
Ομάδα των Επτά θα συζητήσουν, μεταξύ όλων των άλλων, τα ζητήματα σχετικά με την έναρξη
λειτουργίας του Καταπιστευματικού Ταμείου Αλληλεγγύης της Ουκρανίας. Αυτό έχει ως στόχο τη
συγκέντρωση κεφαλαίων και την παροχή υποστήριξης στην Ουκρανία «για τις άμεσες ανάγκες της»
και «για την ανοικοδόμηση μιας δημοκρατικής Ουκρανίας».

Η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ιδρυμάτων για τη Γλώσσα (EFNIL)
παρείχε στην Ουκρανία το καθεστώς συνδεδεμένου μέλους. Το EFNIL είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός αφιερωμένος στη συγκέντρωση ευρωπαϊκών γλωσσικών ιδρυμάτων, του οποίου ο ρόλος
περιλαμβάνει την παρακολούθηση της επίσημης γλώσσας ή των γλωσσών της χώρας τους, την
παροχή συμβουλών για τη χρήση της γλώσσας ή την ανάπτυξη γλωσσικών πολιτικών.

Διατροφική κρίση. Η Ουκρανία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εξωτερικός πάροχος τροφίμων της ΕΕ.
Επί του παρόντος, οι πολιτικοί της ΕΕ έχουν φροντίσει να δηλώσουν ότι δεν υπάρχουν επικείμενες
ελλείψεις τροφίμων στην Ευρώπη, ωστόσο, ο κίνδυνος παραμένει υψηλός. Όσον αφορά την
Ουκρανία, οι εξαγωγές σιτηρών της έχουν σταματήσει επί του παρόντος. Η Human Rights Watch
αναφέρει ότι η επισιτιστική κρίση στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική έχει ενταθεί λόγω της
ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το 45% των
εξαγωγών της Ουκρανίας σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα. Η περισσότερη παραγωγή σιταριού
συγκεντρώνεται στην ανατολική Ουκρανία, όπου γίνονται οι πιο έντονες μάχες αυτή τη στιγμή. Οι
παγκόσμιες τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% από πέρυσι και ο πόλεμος στην
Ουκρανία τις αύξησε περαιτέρω, έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 1974,
προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό. Ο Κυβερνήτης της περιοχής Μικολάιβ, στο νότο της Ουκρανίας,
ανέφερε ότι ανεξάρτητα από την επικίνδυνη κατάσταση, οι ντόπιοι αγρότες προετοιμάζονται για την
περίοδο σποράς. Διαβάστε περισσότερα για την επισιτιστική ασφάλεια.

Ψηφιακή πρώτη γραμμή. Οι Anonymous διέρρευσαν τη βάση δεδομένων της μεγαλύτερης εταιρείας
τροφίμων στον κόσμο Nestle, η οποία αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη ρωσική αγορά. Η βάση
δεδομένων περιείχε email, κωδικούς πρόσβασης της Nestle και των συνεργατών και πελατών της.

Η Ουκρανία διατηρεί μια ψηφιακή γραμμή μετώπου μαζί με μια στρατιωτική. Το Υπουργείο Ψηφιακού
Μετασχηματισμού ένωσε τις δυνάμεις του με την ουκρανική κοινότητα πληροφορικής για την
αντίσταση στον κυβερνοχώρο. Μάθετε περισσότερα στο «7 γεγονότα για την ουκρανική πρώτη
γραμμή του κυβερνοχώρου» – το φυλλάδιο που ετοίμασαν οι συνεργάτες μας Yulia Zaplavna και
Mariia Serhiiko.

Προστασία των ζώων. Στο Γοστόμελ, τα ρωσικά στρατεύματα κατέστρεψαν έναν στάβλο αλόγων
μαζί με 32 ζώα μέσα. Ουκρανικοί ζωολογικοί κήποι στο Χάρκιβ, το Μικολάιβ, το Μπερντιάνσκ και το
Κίεβο καλούν το κοινό να αγοράσει εισιτήρια εισόδου για να υποστηρίξει τα ζώα εκεί. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων EAZA συγκέντρωσε 576 χιλιάδες ευρώ για να βοηθήσει
τους ουκρανικούς ζωολογικούς κήπους που επλήγησαν από τη ρωσική εισβολή.
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Λίστα ανάγνωσης:
● How Russia’s mistakes and Ukrainian resistance altered Putin’s war (ft.com).

Διαδραστικός χάρτης και ιστορία της βασικής εξέλιξης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
και βασικοί στρατηγικοί λανθασμένοι υπολογισμοί.

● The Smaller Bombs That Could Turn Ukraine Into a Nuclear War Zone - The New York
Times (nytimes.com). Χθες, ο Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόβ ανέφερε ότι η Ρωσία θα
χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε περίπτωση «υπαρξιακής απειλής». Το άρθρο αναλύει το
πυρηνικό δυναμικό της Ρωσίας.

● Ukraine’s Volodymyr Zelenskyy tops POLITICO 28 poll as most powerful person in
Europe – POLITICO

Στατιστική:
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές

εκτιμώμενες απώλειες του ρωσικού στρατού στις 6 π.μ., 23 Μαρτίου 2022: προσωπικό -
περίπου 15.600, άρματα μάχης ‒ 517, APV ‒ 1.578, συστήματα πυροβολικού – 267, MLRS –
80, συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου – 47, αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας – 101,
ελικόπτερα – 124, οχήματα με μαλακό δέρμα – 1008, ελαφρά ταχύπλοα – 4, βυτιοφόρα
καυσίμων – 70, UAV επιχειρησιακού-τακτικού επιπέδου – 42, ειδικός εξοπλισμός – 15.

Κάθε δράση μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!

● Μπορείτε να υποστηρίξετε το «Kryivka Vilnykh» (Καταφύγιο των Ελεύθερων) – μια
φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθά με ανθρωπιστική υποστήριξη και εκκένωση από
hotspots στις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνίγιβ. Εδώ είναι τα στοιχεία του
τραπεζικού τους λογαριασμού.

● 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 ενημερώσεις μας στο Twitter και στον ιστότοπό μας.
● Μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο μας με δωρεές μέσω PayPal. Περισσότερες

πληροφορίες εδώ.

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