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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 25.03.2022.
Εξωτερική πολιτική. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ εξέδωσε μια δήλωση υποσχόμενη να παράσχει στην Ουκρανία
εξοπλισμό και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από μια πιθανή ρωσική επίθεση με χημικά, βιολογικά ή
ακόμα και πυρηνικά όπλα. Η συμμαχία πρόκειται να αυξήσει και τη δική της ετοιμότητα για οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός. Θα
συνεχίσει να έχει την πολιτική «ανοιχτών θυρών» για τις χώρες που θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Η συμμαχία δεν
σκοπεύει να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία.

Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι ηγέτες της
ΕΕ δήλωσαν ότι συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία, όπως ορίστηκε προηγουμένως στη Σύνοδο Κορυφής των
Βερσαλλιών. Ωστόσο, η επίσημη δήλωση δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση για την ταχεία ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην
ΕΕ. Οι ηγέτες της ΕΕ διακήρυξαν τη δέσμευσή τους να δημιουργήσουν ένα «Ταμείο Αλληλεγγύης της Ουκρανίας» και να
εργαστούν με διεθνείς εταίρους για τη συγκέντρωση χρημάτων «για την ανοικοδόμηση της δημοκρατικής Ουκρανίας» — αν
και αυτό δεν φαίνεται να είναι ένα εγγύς μελλοντικό έργο, λαμβάνοντας υπόψη τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς πόλεων
από τη Ρωσία και αδιάκοπη επίθεση. Το Bloomberg αναφέρει ότι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποψιάζονται ότι η
Κίνα μπορεί να είναι έτοιμη να προμηθεύσει ημιαγωγούς και άλλο τεχνολογικό υλικό στη Ρωσία ως μέρος της προσπάθειας
να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία.

ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν ότι θα δεχτούν 100.000 Ουκρανούς πρόσφυγες, μαζί με έναν νέο γύρο αποστολών όπλων για
την Ουκρανία, αν και όχι τα μαχητικά αεροσκάφη. 1 δισ. δολάρια ανθρωπιστικής βοήθειας θα παρασχεθεί στην Ουκρανία. Ο
Πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το G20, ωστόσο, υπάρχει η έλλειψη συνεπούς θέσης μεταξύ
άλλων συμμετεχόντων για να υποστηρίξει αυτή την ιδέα.

ΟΗΕ. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε ένα ψήφισμα «Ανθρωπιστικές συνέπειες της επίθεσης κατά της Ουκρανίας»:
140 χώρες το ψήφισαν υπέρ και 5 χώρες που ψηφίζουν τακτικά με αυτόν τον τρόπο — κατά. Αυτό το έγγραφο καλεί τη
Ρωσία να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, να τερματίσει την πολιορκία
των πόλεων και να εξασφαλίσει ανεμπόδιστη πρόσβαση για το ανθρωπιστικό προσωπικό και την παράδοση ανθρωπιστικής
βοήθειας. Το ψήφισμα καλεί στην προστασία των αμάχων που εγκαταλείπουν την εμπόλεμη ζώνη.

Οι Πρόεδροι των κοινοβουλίων της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας επισκέφθηκαν το Κίεβο για να συναντήσουν
τους ανώτατους αξιωματούχους της χώρας. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι χώρες υπέγραψαν κοινή δήλωση που καλεί τη διεθνή
κοινότητα να κλείσει αμέσως τον ουρανό πάνω από την Ουκρανία.

Δείτε το support matrix για την Ουκρανία μεταξύ των δυτικών χωρών.

Πόλεις υπό επίθεση. Δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν στρατιωτική βάση στο Ντνίπρο. Στο Τσερνίγιβ οι περισσότεροι από
200 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου. Μέρη της πόλης παραμένουν χωρίς φυσικό αέριο, νερό και ρεύμα.
Στο Χάρκοβο, οι Ρώσοι εκτόξευσαν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε ένα από τα ταχυδρομεία, όπου οι άνθρωποι
λάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια. Η περιφέρεια του Λουγάνσκ δέχεται ξανά πυρά. 30 αντικείμενα υποδομής υπέστησαν
ζημιές ή καταστράφηκαν σε Σεβεροντονέτσκ, Λισιτσάνσκ, Ρουμπίζνε, Κρεμιννά κ.ά., τραυματίζοντας 15 πολίτες. Η περιφέρεια
του Χάρκιβ βομβαρδίστηκε 240 φορές τις τελευταίες 24 ώρες με BM21 και BM27.

Απελάσεις. Στα κατεχόμενα συνεχίζουν να είναι συχνές οι περιπτώσεις απελάσεων και απαγωγών. Τα ρωσικά στρατεύματα
συνεχίζουν να αιχμαλωτίζουν και να απελαύνουν μαζικά κατοίκους της Μαριούπολης στη Ρωσία: η Rosgvardia (Ρωσική
Εθνοφρουρά) κυκλοφορεί στην πόλη και ανακοινώνει στα μεγάφωνα ότι η εκκένωση στη Ζαπορίζια είναι πλέον αδύνατη.
Περίπου 15.000 κάτοικοι της Μαριούπολης απελάθηκαν παράνομα. Οι εισβολείς οδηγούν τους ανθρώπους στα στρατόπεδα
«φιλτραρίσματος», αφαιρούν όλα τα έγγραφα και αργότερα τους στέλνουν στη Ρωσία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, οι
άνθρωποι στέλνονται σε άγνωστους ρωσικούς προορισμούς με την εγγύηση ότι θα έχουν χώρο εργασίας εκεί, αλλά το
τίμημα αυτού είναι ότι δεν θα μπορούν να φύγουν από τη χώρα για 2 χρόνια.

Παιδιά. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, 128 παιδιά σκοτώθηκαν και
περισσότερα από 172 τραυματίστηκαν. Από την αρχή του πλήρους κλίμακα πολέμου, 1,5 εκατομμύριο παιδιά έφυγαν από
την Ουκρανία ως πρόσφυγες, σύμφωνα με τη UNICEF. Περισσότερα από 500 ασυνόδευτα παιδιά εντοπίστηκαν να περνούν
τα σύνορα από την Ουκρανία στη Ρουμανία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 17 Μαρτίου. Ο πραγματικός αριθμός των
ασυνόδευτων παιδιών που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία σε γειτονικές χώρες είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος. Τα
ασυνόδευτα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εμπορία και την εκμετάλλευση. Ως εκ τούτου, οι διεθνείς οργανισμοί

1

https://sharethetruths.org/
https://www.politico.eu/article/eu-leaders-zelenskyy-ukraine-euco-summit/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-25/eu-analysis-suggests-china-may-send-tech-hardware-to-help-putin?srnd=premium-europe
https://www.nytimes.com/2022/03/24/world/europe/biden-europe-russia-putin-ukraine.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DODmweiPsSGYyMvErQf617apw53jiWQppMLaUoXPE31PJEJE1kDhG1vpqC3YkGOSw0r4_1Xn8z29iFe4EExgLQTzvzLvZjlvr4tgiaMTO0DLrd1yElJAhn9o9gfQ77xXBZkavaQed3iM1736ghB8wpQDwKZyWarrK_XUUFTdaFaBDa7QY1XOBLC3qEzZPHteV2IEgFAknGTXh__W899NhbXdoVN679JBQhE9Hs1fRTUic7adf0WOBiAtTchL5osrXSqBGTy8fQxvw-FKxcvrmsoX8gRmxq_nyaM0GCHg7lbIQl&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/03/24/world/europe/biden-europe-russia-putin-ukraine.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DODmweiPsSGYyMvErQf617apw53jiWQppMLaUoXPE31PJEJE1kDhG1vpqC3YkGOSw0r4_1Xn8z29iFe4EExgLQTzvzLvZjlvr4tgiaMTO0DLrd1yElJAhn9o9gfQ77xXBZkavaQed3iM1736ghB8wpQDwKZyWarrK_XUUFTdaFaBDa7QY1XOBLC3qEzZPHteV2IEgFAknGTXh__W899NhbXdoVN679JBQhE9Hs1fRTUic7adf0WOBiAtTchL5osrXSqBGTy8fQxvw-FKxcvrmsoX8gRmxq_nyaM0GCHg7lbIQl&smid=tel-nytimes
https://www.un.org/press/en/2022/ga12411.doc.htm
https://www.politico.com/interactives/2022/ukraine-european-allies-matrix?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=1761032bc4-EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_25_03_38&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-1761032bc4-189729529
https://www.kmu.gov.ua/en/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-primusovoyi-deportaciyi-rosiyeyu-meshkanciv-mariupolya
https://en.wikipedia.org/wiki/Filtration_camp_system_in_Chechnya
https://en.wikipedia.org/wiki/Filtration_camp_system_in_Chechnya
https://www.unicef.org/press-releases/children-fleeing-war-ukraine-heightened-risk-trafficking-and-exploitation


March 25, 2022 - https://sharethetruths.org/

προειδοποιούν για πιθανές περιπτώσεις εμπορίας παιδιών, καθώς και ζητούν υποστήριξη από τις υπηρεσίες και τους
συνηγόρους για τα δικαιώματα των παιδιών.

Εκπαίδευση. Στην προσωρινά κατεχόμενη Μελιτόπολη, οι εισβολείς αναγκάζουν τους δασκάλους να ξεκινήσουν την
εκπαιδευτική διαδικασία στα ρωσικά, ενημερώνει ο δήμαρχος της πόλης. Τα ρωσικά στρατεύματα κατάσχουν και καίνε
ουκρανικά βιβλία και βιβλία ιστορίας στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη. Οι κύριοι στόχοι είναι βιβλία που έρχονται σε
αντίθεση με την προπαγάνδα του Κρεμλίνου. Η Στρατιωτική αστυνομία αφαιρεί όλα τα βιβλία που σχετίζονται με τις
επαναστάσεις του Μαϊντάν, τον πόλεμο στο Ντονμπάς, βιβλία με οποιαδήποτε αναφορά στις ιστορικές προσωπικότητες της
Ουκρανίας – Ιβάν Μαζέπα, Σιμόν Πετλιούρα, Στεπάν Μπαντέρα, Ρόμαν Σουχέβιτς, Βιατσεσλάβ Τσορνοβίλ κ.ά.

Ανταλλαγή αιχμαλώτων. Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν την πρώτη τους ανταλλαγή αιχμαλώτων από την αρχή
του πολέμου. 10 Ουκρανοί στρατιώτες ανταλλάχθηκαν με 10 Ρώσους. Επίσης, 11 Ρώσοι ναυτικοί στάλθηκαν σε αντάλλαγμα
για 19 πολίτες από το σωστικό πλοίο «Sapphires» με την προϋπόθεση ότι το ίδιο το πλοίο θα επιστραφεί επίσης στην
Ουκρανία.

Ανακατασκευή. Η τελευταία έρευνα που διεξήχθη από την Κοινωνιολογική Ομάδα «Rating» δείχνει ότι το 51% των πολιτών
της Ουκρανίας ελπίζει ότι θα είναι δυνατή η ανοικοδόμηση της υποδομής και της οικονομίας της Ουκρανίας σε λιγότερο από
πέντε χρόνια μετά τον πόλεμο, ενώ το 10% είναι πιο επιφυλακτικοί, λέγοντας ότι θα χρειαστεί περισσότερα από 10 χρόνια. Το
90% είναι πεπεισμένο ότι η Ρωσία πρέπει να αναπληρώσει όλα τα έξοδα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον
πόλεμο.

ΜΜΕ. Το Ινστιτούτο Δημοσίων Πληροφοριών αναφέρει ότι η Ρωσία έχει διαπράξει 148 εγκλήματα κατά δημοσιογράφων και
μέσων ενημέρωσης στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα του πολέμου. Πέντε δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν, επτά
τραυματίστηκαν και ένας δημοσιογράφος εξαφανίστηκε. Τουλάχιστον έξι περιπτώσεις ρωσικής ομηρίας και απάνθρωπης
μεταχείρισης δημοσιογράφων έχουν αναφερθεί. Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι εισβολείς πυροβόλησαν 10 τηλεοπτικούς
πύργους — πολιτικά αντικείμενα, που οδήγησαν στην πλήρη ή προσωρινή εξαφάνιση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
εκπομπών σε οκτώ περιοχές της Ουκρανίας.

Κυρώσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε νέες κυρώσεις στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Σε περιορισμούς τέθηκαν 59 άτομα,
επιχειρήσεις και υπουργεία. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται κυρώσεις σε Gazprombank, Rosselkhozbank, Alfa-Bank, SMP
Bank, Russian Railways, Sovcomflot, RusHydro και αμυντικές εταιρείες. Ο πρόεδρος της Sberbank Γκέρμαν Γκρέφ και ο
δισεκατομμυριούχος Ολέγκ Τινκόβ έχουν τις προσωπικές κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν νέο πακέτο κυρώσεων
σε εταιρείες της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας και κατά του διευθύνοντος συμβούλου της Sberbank. Η Ελβετία έχει
παγώσει περίπου 5,75 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (6,17 δισεκατομμύρια δολάρια) ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που
καλύπτονται από κυρώσεις, και αυτό το ποσό είναι πιθανό να αυξηθεί, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος την Πέμπτη.

Αέριο και ενέργεια. Η Ρωσία κάλεσε «μη φιλικές» χώρες, δηλαδή την ΕΕ και τις ΗΠΑ, να πληρώσουν για το ρωσικό αέριο
σε ρούβλια. Ωστόσο, η Πολωνία και η Γερμανία μείωσαν αμέσως τη ζήτηση. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία διαδίδει ένα ψέμα ότι η
Ουκρανία έχει πάρει όμηρους τους Ρώσους ειδικούς πυρηνικών στον πυρηνικό σταθμό Ρίβνε. Ο ΔΟΑΕ ενημερώνει ότι οι
ρωσικές δυνάμεις βομβάρδιζαν ουκρανικά σημεία ελέγχου στο Σλαβούτιτς όπου ζουν πολλοί άνθρωποι που εργάζονται στον
κοντινό πυρηνικό σταθμό του Τσορνόμπιλ, θέτοντάς τους σε κίνδυνο και αποτρέποντας περαιτέρω εναλλαγή προσωπικού.

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

ρωσικού στρατού στις 6 π.μ., 25 Μαρτίου 2022: προσωπικό – περίπου 16.100, άρματα μάχης ‒ 561, APV ‒ 1.625,
συστήματα πυροβολικού – 291, MLRS – 90, αντιαεροπορικά συστήματα πολέμου – 49, αεροσκάφη σταθερής
πτέρυγας – 115, ελικόπτερα – 125, οχήματα με μαλακό δέρμα – 1.089, ελαφρά ταχύπλοα – 5, βυτιοφόρα καυσίμων –
72, UAV επιχειρησιακού-τακτικού επιπέδου – 53, ειδικός εξοπλισμός – 18.

Κάθε δράση μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!

● 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.
● 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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