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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 μ.μ., 26.03.2022.
Εξωτερική πολιτική. Μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη στην Ουκρανία, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Τσεχική Δημοκρατία
επιστρατεύουν βασικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για να σταματήσει ο πόλεμος. Οι αξιωματούχοι ετοίμασαν μια λίστα
με 10 ενέργειες που πρέπει να επιβάλει η ΕΕ για να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η λίστα περιλαμβάνει την αποσύνδεση
όλων των ρωσικών τραπεζών από το SWIFT, τη διακοπή της ρωσικής προπαγάνδας στην Ευρώπη, τον αποκλεισμό ρωσικών
πλοίων και τις οδικές μεταφορές από/προς τη Ρωσία, τις κυρώσεις σε ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα κ.λπ. Διαβάστε την
πλήρη λίστα στο POLITICO.

Η Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
αναφερόμενη στην επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία - «Η ήπειρός μας συγκλονίζεται από μια τεκτονική αλλαγή που δεν έχει
παρατηρηθεί από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Οι συνέπειες αυτού του πολέμου στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της
Ευρώπης θα είναι εκτεταμένες. Και δεν μιλώ μόνο για την ασφάλεια με στρατιωτικούς όρους. Αλλά και η ενεργειακή ασφάλεια, ακόμη
και η επισιτιστική ασφάλεια διακυβεύονται». Στην ομιλία της τράβηξε προσοχή στην ενέργεια και την επισιτιστική ασφάλεια,
ζητώντας ταχεία παρακολούθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση. Θα
διατεθούν τα 2,5 δισ. ευρώ έως το 2024 στις περιοχές που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια, καθώς και 500 εκατ. ευρώ για
«αυτούς που πλήττονται περισσότερο».

Η Βουλγαρία ανακαλεί τον πρεσβευτή της στη Ρωσία για διαβουλεύσεις μετά από «μη διπλωματικά, αιχμηρά και αγενή» σχόλια του
Ρώσου πρεσβευτή στη Βουλγαρία, δήλωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κιρίλ Πέτκοβ.

Πόλεις υπό την επίθεση. Η Ρωσία ολοκλήρωσε την Παρασκευή τα κύρια αποτελέσματα της πρώτης φάσης της επίθεσης κατά της
Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι η ουκρανική μαχητική ισχύς είχε υπονομευτεί. Το επόμενο στάδιο θα επικεντρωθεί στην
«απελευθέρωση» της περιοχής του Ντονμπάς, καθώς υπάρχει ισχυρότερη υποστήριξη από τα κατεχόμενα. Αυτό θα μπορούσε να
εξηγηθεί με ισχυρότερη αντίσταση από την ουκρανική πλευρά από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως ή με παραπλανητικά μηνύματα
για προετοιμασία για άλλη ανασυγκρότηση. Ο ουκρανικός στρατός επιστρέφει σταδιακά υπό τον έλεγχό του τις ορισμένες περιοχές
γύρω από την Ουκρανία. Ωστόσο, οι βομβαρδισμοί παραμένουν στην περιοχή και σε ολόκληρη τη χώρα. Το Σλαβούτιτς, στην
περιφέρεια του Κιέβου, de-facto μπλοκάρεται από τα ρωσικά στρατεύματα καθώς αυτά πλησίαζαν την πόλη. Η πόλη είναι γνωστή
να είναι κατοικία των πολλών πρώην εργαζομένων του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ. Το πρωί του Σαββάτου, οι ντόπιοι
συμμετείχαν σε μια ειρηνική συγκέντρωση για να δείξουν κοινή αντίσταση. Στο Χάρκιβ, τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν την
κλινική της πόλης, όπου βρίσκεται το κέντρο παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας. 7 τραυματίες, 4 από αυτούς πέθαναν. Η Οχτίρκα
της περιφέρειας Σούμι είναι κάτω από τους βομβαρδισμούς για άλλη μια φορά - βόμβες, ακολουθούμενες με τις εκρήξεις και
τεράστιες ζημιές. Τέτοιες εικόνες έχει η Οχτίρκα αυτές τις μέρες. Τα ρωσικά στρατεύματα εκτόξευσαν χθες έξι πυραύλους κρουζ στη
Βίνιτσα. Ένα ρωσικό πλοίο πυροβόλησε το χωριό Σανζίικα, στην περιφέρεια της Οδησσού, και τρεις ώρες αργότερα ανακοίνωσε
τις λεγόμενες εγγυήσεις ασφαλείας για τη διέλευση των πλοίων. Στο Τσερνίγιβ, το αρχείο της Υπηρεσίας Κρατικής Ασφάλειας της
Ουκρανίας (SBU) καταστράφηκε. Το αρχείο περιείχε έγγραφα σχετικά με τις καταστολές του σοβιετικού καθεστώτος εναντίον των
Ουκρανών. 7.331 άνθρωποι απομακρύνθηκαν μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων την Παρασκευή, συνολικά 37.606 άνθρωποι κατά
τη διάρκεια της εβδομάδας.

Μαριούπολη. Οι τοπικές αρχές της Μαριούπολης αναφέρουν ότι περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κάτω από τα
συντρίμμια λόγω της βομβιστικής επίθεσης στο Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης, όπου περίπου 1.500 άνθρωποι βρίσκονταν
σε καταφύγιο. Επί του παρόντος, οι Ρώσοι εισβολείς έχουν μετατρέψει το εμπορικό κέντρο της Μαριούπολης σε έδρα τους, γραφείο
του κόμματος της Ενωμένης Ρωσίας, αναφέρει το δημοτικό συμβούλιο, με αναφορά στους κατοίκους. Οι Ρώσοι εκπρόσωποι
ετοιμάζουν και διανέμουν προπαγανδιστικές εφημερίδες μαζί με κάρτες sim Phoenix, οι οποίες λειτουργούν στο κατεχόμενο
Ντονμπάς από το 2014. Το κέντρο αποκατάστασης παιδιών της Μαριούπολης έχει καταστραφεί, αφού μόλις πρόσφατα
ανακατασκευάστηκε. Ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι γίνονται μαζικές ταφές στην πολιορκημένη Μαριούπολη. Η οργάνωση έλαβε
δορυφορικές εικόνες μιας από αυτές, γράφει το CNN αναφερόμενο στην επικεφαλής της Αποστολής Παρακολούθησης του ΟΗΕ για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ουκρανία Ματίλντα Μπόγκνερ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, θάφτηκαν τα πτώματα περίπου
200 ανθρώπων.

Απαγωγές. Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν τις διώξεις και τις απαγωγές αμάχων. Στους πρόσφατους στόχους
περιλαμβάνονται τοπικοί αξιωματούχοι, εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, ιερείς, επιχειρηματίες ή τυχαίοι
πολίτες - όλοι όσοι δείχνουν κάποια συγκεκριμένη αντίθεση. Χθες, ο επικεφαλής της συγχωνευμένης εδαφικής κοινότητας Σνόβσκα,
στην περιφέρεια Τσερνίγιβ, και ο τοπικός επιχειρηματίας απήχθησαν. Ο επικεφαλής του προσωρινά κατεχόμενου συμβουλίου του
χωριού Νίζνι Σιρογόζι εξαφανίστηκε μετά την ανακοίνωσή του για αναγκαστική παραίτηση. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης
υπέρ της Ουκρανίας στο Σλαβούτιτς, ο δήμαρχος της πόλης Γιούρι Φομιτσίβ απήχθη.

Κατεστραμμένες υποδομές. Από τις 24 Μαρτίου, το ποσό της ζημιάς που προκλήθηκε στην υποδομή της Ουκρανίας κατά τη
διάρκεια του πολέμου έφτασε τα 63 δισεκατομμύρια δολάρια ή 1,8 τρισεκατομμύρια χρίβνιες, σύμφωνα με αναφορές της
Οικονομικής Σχολής του Κιέβου. Από την αρχή του πολέμου τουλάχιστον 4431 κτίρια κατοικιών, 92 επιχειρήσεις, 378 εκπαιδευτικά
ιδρύματα, 138 ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, 8 πολιτικά αεροδρόμια και 10 στρατιωτικά αεροδρόμια, 7 θερμοηλεκτρικοί
σταθμοί και υδροηλεκτρικοί σταθμοί υπέστησαν ζημιές.
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Γλωσσικό ζήτημα. Το κοινωνιολογικό πρακτορείο Rating πραγματοποίησε άλλη μια πανουκρανική δημοσκόπηση αυτή τη φορά με
επίκεντρο το γλωσσικό ζήτημα. Το πρακτορείο αναφέρει ότι υπήρξε μια σταθερή αύξηση στον αριθμό εκείνων που θεωρούν την
Ουκρανική μητρική τους γλώσσα: από 57% το 2012 σε 76% το 2022. Η απόλυτη πλειοψηφία (83%) υποστηρίζει ότι η Ουκρανική
είναι η μόνη κρατική γλώσσα στην Ουκρανία. Έχει παρατηρηθεί αλλαγή όσον αφορά τη χορήγηση στα ρωσικά του καθεστώτος της
κρατικής γλώσσας πριν από τον πόλεμο, και σήμερα - τώρα μόνο το 7% υποστηρίζει την ιδέα. Η πλειοψηφία (67%) πιστεύει ότι δεν
υπάρχουν προβλήματα μεταξύ ουκρανόφωνων και ρωσόφωνων πολιτών της Ουκρανίας.

Έρευνα εγκλημάτων πολέμου. Η Ιρίνα Βενεντίκτοβα, Γενική Εισαγγελέας της Ουκρανίας, ενημέρωσε για την έναρξη των
υποθέσεων επί περισσότερων από 2.700 εγκλημάτων πολέμου από την αρχή του πολέμου. Ταυτοποιήθηκαν 205 ύποπτοι. Η
Ουκρανία, η Λιθουανία και η Πολωνία έχουν ξεκινήσει μια κοινή ομάδα έρευνας για τα εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας στην
Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, όλα τα εγκλήματα πολέμου μπορούν να καταχωρηθούν στον ιστότοπο.

Ψηφιακή αντίσταση. Οι Anonymous χάκαραν την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δημοσιεύοντας 28 GB δεδομένων.
Κατά τη διάρκεια 15-22 Μαρτίου, η Ομάδα Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης Υπολογιστών της Ουκρανίας (CERT-UA) κατέγραψε
60 κυβερνοεπιθέσεις, 11 σημειώθηκαν σε ιστότοπους της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών, οκτώ στους τομείς της ασφάλειας
και της άμυνας, έξι στον χρηματοοικονομικό και εμπορικό τομέα, τέσσερις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και του λογισμικού, και
δύο στον τομέα της ενέργειας, αναφέρει το Interfax.

Ο Μιχάιλο Φέντοροβ, Υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας ενημέρωσε ότι η SAP θα αναπτύξει ψηφιακό
αποκλεισμό της Ρωσίας και σταδιακά θα αρχίσει να σταματά να υποστηρίζει τα προϊόντα της στις τράπεζες, τις αμυντικές,
πετρελαϊκές και μεταλλουργικές εταιρείες του κατακτητή. Και μετά τη νίκη μας, η SAP θα ανοίξει ένα κέντρο R&D στην Ουκρανία.

Το πρώτο πολεμικό μουσείο NFT εγκαινιάστηκε στην Ουκρανία. Ο σκοπός του Μουσείου NFT είναι να διαδώσει αληθείς
πληροφορίες στην παγκόσμια ψηφιακή κοινότητα και να συγκεντρώσει κεφάλαια για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Τα έργα
αντικατοπτρίζουν τα στρατιωτικά γεγονότα που βίωσαν οι Ουκρανοί - από την αρχή της ρωσικής εισβολής μέχρι τη στιγμή της νίκης
της Ουκρανίας. Όλα τα έργα παρουσιάζονται ψηφιακά ως τόκεν NFT και μπορούν να αγοραστούν από οποιονδήποτε. Το πρώτο
μέρος της συλλογής περιέχει έργα Ουκρανών καλλιτεχνών. Στη συνέχεια το μουσείο θα συμπληρωθεί με έργα καλλιτεχνών από όλο
τον κόσμο.

Πολιτισμός. Κατά μέσο όρο δύο αντικείμενα θρησκευτικής υποδομής καταστρέφονται καθημερινά, αναφέρει το Υπουργείο
Πολιτισμού. Από την αρχή του πολέμου, έχει καταστρέψει τουλάχιστον 59 αντικείμενα σε 8 περιφέρειες. Ενώ οι ρωσικές βόμβες
έπληξαν πόλεις της Ουκρανίας, ο ουκρανικός πολιτισμός θα συνεχίσει να επιβιώνει, λέει ο συγγραφέας Αντρέι Κούρκοφ στη γνώμη
του για τον Guardian. Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Βίλνιους συνατντάει τους επιβάτες του τρένου Μόσχας-Καλίνινγκραντ με
εικόνες του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία καθώς και ειδικές ανακοινώσεις για τον πόλεμο.

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

στρατού στις 6 π.μ., 26 Μαρτίου 2022: προσωπικό – περίπου 16.400, άρματα μάχης ‒ 575, APV ‒ 1.640, συστήματα
πυροβολικού – 293, MLRS – 90, συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου – 51, αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας – 117,
ελικόπτερα – 127, οχήματα με μαλακό δέρμα – 1.089, σκάφη και ελαφρά ταχύπλοα – 7, βυτιοφόρα καυσίμων – 72, UAV
επιχειρησιακό-τακτικού επιπέδου – 56, ειδικός εξοπλισμός – 19.

Κάθε δράση μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!

● Αυτό το Σαββατοκύριακο σας ενθαρρύνουμε να υποστηρίξετε την Εθνική Προσκοπική Οργάνωση Plast της
Ουκρανίας. Η οργάνωση παρέχει υποστήριξη στους Ουκρανούς στρατιώτες στην πρώτη γραμμή, οργανώνει και
παραδίδει ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη, καθώς και ιατρικές προμήθειες στα νοσοκομεία.
Ελέγξτε την πιο πρόσφατη αναφορά δραστηριότητας.

● 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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