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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 26.03.2022.
Εξωτερική πολιτική. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν έφτασε στην Πολωνία την Παρασκευή για να συναντηθεί με στρατεύματα
των ΗΠΑ, Ουκρανούς πρόσφυγες και αρκετούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών και Άμυνας
της Ουκρανίας. Το απόγευμα της Κυριακής έδωσε επίσημη ομιλία στη Βαρσοβία με κύριο μήνυμα να λέει: «Αυτό που συμβαίνει
στην Ουκρανία θα αλλάξει τον 21ο αιώνα. Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, αυτός είναι ένας
πόλεμος τυραννίας εναντίον όλου του κόσμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι σταθερές με την Ουκρανία σε απολύτως τα πάντα
μέχρι τη νίκη της Ουκρανίας. Τίποτα δεν θα αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρυνθούν από την Ουκρανία και να
αποδυναμώσουν την υποστήριξη, αντίθετα, θα υπάρξει μόνο ενίσχυση των δεσμών μεταξύ δύο χωρών. Ταυτόχρονα δεν θα
υπάρξει γρήγορη νίκη. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: ούτε αυτή η μάχη θα κερδηθεί σε μέρες ή μήνες. Πρέπει να δυναμώσουμε
τον εαυτό μας για τον μακρύ αγώνα που έχουμε μπροστά μας». Ωστόσο, η παρατήρηση του Μπάιντεν, εκτός του σεναρίου, ότι ο
Πούτιν «δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία» πυροδότησε ορισμένες συζητήσεις ακόμη και σε στενότερους κύκλους.
Αρκετοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν αργότερα ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε η ΕΕ θέλουν να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία.
Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε περαιτέρω κυρώσεις, δηλαδή το κλείσιμο των αμερικανικών και ευρωπαϊκών
λιμανιών στα ρωσικά πλοία. Η θέση της Ουκρανίας παραμένει αμετάβλητη: μαζί με τις κυρώσεις, υπάρχει ανάγκη για
περισσότερα όπλα για να αποτραπούν περαιτέρω αεροπορικές επιδρομές και πυραυλικές επιθέσεις.

Πόλεις υπό επίθεση. Το Σάββατο, οι κατακτητές απωθήθηκαν 35-70 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο σύμφωνα με το
Υπουργείο Άμυνας. Ωστόσο, οι τακτικές επιδρομές πυροβολικού συνεχίζονται. Πρώτα, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις
εισέβαλαν στην πόλη Σλαβούτιτς το Σάββατο και κατέλαβαν το νοσοκομείο της πόλης εκεί. Κατά τη διάρκεια μιας τοπικής
ειρηνικής συγκέντρωσης, τα ρωσικά στρατεύματα πέταξαν χειροβομβίδες στους διαδηλωτές. Είχαν επίσης απαγάγει τον
Δήμαρχο της πόλης, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μετά από λίγες ώρες. Αργότερα μέσα στην ημέρα, εμφανίστηκαν
πληροφορίες ότι η πόλη βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, αλλά μετά από έλεγχο για όπλα στην πόλη, τα ρωσικά στρατεύματα
ανασυντάχθηκαν και κατέλαβαν όλα τα μπλόκα στις εισόδους της πόλης. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Ρωσία
εκτόξευσε έναν αριθμό πυραύλων με στόχο διυλιστήρια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο Λβιβ, οι πύραυλοι κρουζ
έπληξαν εργοστάσιο διυλιστηρίου πετρελαίου και φυσικού αερίου που ανήκει στον Ουκρανικό Σιδηρόδρομο και ένα από τα
εργοστάσια της πόλης. Αυτοί οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη Σεβαστούπολη. Οι Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης
έσβησαν τη φωτιά στο εργοστάσιο μετά από σχεδόν 16 ώρες. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε την επίθεση στο
Λβιβ. Ο βομβαρδισμός στο Λβιβ συνέπεσε με την επίσκεψη του Προέδρου Μπάιντεν στην πολωνική πόλη κοντά στα σύνορα,
όπου συναντούσε Ουκρανούς πρόσφυγες ακριβώς πριν από τις συναντήσεις του στη Βαρσοβία αργότερα μέσα στην ημέρα.
Την ίδια μέρα, ένας πύραυλος έπληξε ένα εργοστάσιο διυλιστηρίου πετρελαίου στο Ντούμπνο, κοντά στο Ρίβνε. Το εργοστάσιο
καταστράφηκε ολοσχερώς. Μια παρόμοια επίθεση έπληξε το Λούτσκ την Κυριακή — οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από τη
Λευκορωσία έπληξαν επίσης ένα εργοστάσιο διυλιστηρίου πετρελαίου εκεί. Το απόγευμα της Κυριακής, ισχυρές εκρήξεις
σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στο Λούτσκ, στο Κίεβο, στο Ρίβνε, στο Χάρκιβ και στο Ζιτομίρ. Στο Τσερνίγιβ, οι τοπικές
αρχές αναφέρουν ότι είναι ευκολότερο να μετρηθούν τα σπίτια που δεν έχουν υποστεί ζημιά, επειδή η πλειονότητα των
υποδομών των πόλεων είτε έχει υποστεί ζημιά είτε έχει καταστραφεί. Η πυρηνική ερευνητική εγκατάσταση στο Χάρκιβ δέχθηκε
για άλλη μια φορά επίθεση. Οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο του Ιζιούμ, στην περιφέρεια Χάρκιβ. Κοντά στην
Αβντίιβκα, στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, οι Ρώσοι φέρεται να χρησιμοποιούν τα απαγορευμένα πυρομαχικά φωσφόρου.

Μαριούπολη. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαριούπολης αναφέρει ότι οι Ρώσοι κατακτητές ανάγκασαν γιατρούς και ασθενείς να
βγουν από το Δημοτικό Νοσοκομείο υπ’ αριθ. 1, μαζί με τους ανθρώπους που κρύβονταν από τους βομβαρδισμούς στο υπόγειο
εκεί, περίπου 700 άτομα συνολικά. Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της πόλης αναφέρει ότι το 50% του πληθυσμού εκκενώθηκε από
την πόλη (από τον συνολικό πληθυσμό των 540 χιλιάδων πριν από τον πόλεμο), μεταξύ αυτών είναι περίπου 60 χιλιάδες
άνθρωποι που έφυγαν μέσω του ανθρωπιστικού διαδρόμου προς την περιοχή που ελέγχεται από την Ουκρανία. Σύμφωνα με
προκαταρκτικές εκτιμήσεις, 20-30 χιλιάδες πολίτες της Μαριούπολης απελάθηκαν στα κατεχόμενα ή στη Ρωσία. Το 90% των
υποδομών των πόλεων είτε έχει υποστεί ζημιές είτε έχει καταστραφεί. Οι διάδρομοι ανθρωπιστικής βοήθειας και εκκένωσης δεν
θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 28 Μαρτίου, καθώς η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για προκλήσεις από τα
ρωσικά στρατεύματα.

Απελευθέρωση. Το Τρόστιανετς, περιφέρεια Σούμι, απελευθερώθηκε από τον ρωσικό στρατό μετά από μέρες κατοχής. Στην
περιοχή Ζαπορίζια, οι μονάδες εδαφικής άμυνας απελευθέρωσαν δύο χωριά από τους εισβολείς — την Πολτάβκα και τη
Μαλίνιβκα.

Απαγωγές και απελάσεις. Στη Μελιτόπολη, τα ρωσικά στρατεύματα συγκέντρωσαν τους επικεφαλής των συγκυριαρχιών και
τους πρόσφεραν να αναφέρουν τα διαμερίσματα «όπου μένουν οι φασίστες». Δηλαδή, αυτό αναφέρεται σε όλους εκείνους που
βρίσκονται σε αντίθεση με τις ρωσικές δυνάμεις και δείχνουν υποστήριξη στην ουκρανική κυβέρνηση. Η ομάδα προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Euromaidan SOS, αναφέρει ότι τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν απαχθεί ή εξαφανιστεί από την
αρχή του πολέμου. Η οργάνωση καλεί σε υποστήριξη για την απελευθέρωση των αγνοουμένων, καθώς οι επιθέσεις σε
ακτιβιστές και την αντιπολίτευση συνεχίζονται.

Η Ιρίνα Βερεστσούκ, Υπουργός Προσωρινών Κατεχόμενων Εδαφών, ενημέρωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα σχεδιάζουν να
απελάσουν τους Αρμένιους, Αζερμπαϊτζάνους και Τούρκους Μεσχέτ από τη Ρωσοκρατούμενη Χερσώνα στην προσωρινά
κατεχόμενη Κριμαία.
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Ενεργειακή ασφάλεια. Το CERN, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικής Έρευνας, αναστέλλει τη συμμετοχή επιστημόνων του
CERN σε όλες τις επιστημονικές επιτροπές ιδρυμάτων που βρίσκονται στη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Δημοκρατία της
Λευκορωσίας και αντίστροφα, αναστέλλει όλες τις επερχόμενες εκδηλώσεις καθώς και τις νέες συμφωνίες που σχετίζονται με τη
Ρωσία ή τη Λευκορωσία.

Μάθετε περισσότερα για την (αν)εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο στο νέο μας ενημερωτικό δελτίο.

ΜΜΕ. Από την αρχή ενός πλήρους πολέμου εναντίον της Ουκρανίας, 12 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί και 10 τραυματίστηκαν,
αναφέρει η γενική εισαγγελέας Ιρίνα Βενεντίκτοβα. Η Ρωσία έχει διαπράξει 148 εγκλήματα κατά δημοσιογράφων και μέσων
ενημέρωσης στην Ουκρανία. Περισσότερα από 70 μέσα ενημέρωσης αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω κατασχέσεων, απειλών
και προσωρινής κατάληψης. Καταγράφηκαν έξι περιπτώσεις απαγωγών και βασανιστηρίων δημοσιογράφων.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δέχθηκαν έντονη κριτική, συμπεριλαμβανομένου του CNN και του Sky News, καθώς συνέχισαν να
μεταδίδουν ζωντανά τον βομβαρδισμό του Λβιβ από τις εγκαταστάσεις κοντά στην έκρηξη το Σάββατο. Επί του παρόντος,
υπάρχουν περιορισμοί στην αναφορά, τη δημοσίευση φωτογραφιών ή τη ζωντανή ροή επιδρομών πυραύλων πριν από τις
δηλώσεις των επίσημων αρχών, καθώς αυτοί μπορεί να βοηθήσουν στην προσαρμογή του στόχου και στην ενεργοποίηση
επαναλαμβανόμενων επιθέσεων.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι έδωσε μια online συνέντευξη στα ρωσικά αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης - «Zygar», «Dozhd»,
«Medusa», «Kommersant» και «Novaya Gazeta». Μετά τη συνέντευξη, η ρωσική ρυθμιστική αρχή, Roskomnadzor, κάλεσε τα
μέσα ενημέρωσης να απέχουν από τη δημοσίευση της συνέντευξης. Οι δημοσιογράφοι που εδρεύουν εκτός Ρωσίας το
κυκλοφόρησαν ούτως ή άλλως. Τα κύρια μηνύματα ήταν:

● Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι η προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις.
● Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ανταλλαγή αιχμαλώτων και νεκρών. Ωστόσο, η Ρωσία δεν δείχνει ενδιαφέρον να πάρει

πίσω τα πτώματα τους: “Είναι τρομακτικό. Όταν υπάρχει μια τέτοια στάση απέναντι στους δικούς του - ποια είναι η
στάση απέναντι στους άλλους”.

● Ο Πούτιν ατίμασε τη ρωσική γλώσσα στην Ουκρανία και οι Ουκρανοί θα ντρέπονται να τη χρησιμοποιούν. Η στάση
απέναντι στους Ρώσους έχει επιδεινωθεί άνευ προηγουμένου. Υπήρξε μια παγκόσμια, ιστορική, πολιτιστική διαίρεση, η
οποία είναι πολύ χειρότερη από τον πόλεμο.

● Το όραμα της Ουκρανίας για νίκη — να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο αριθμός των θυμάτων, να μειωθεί η
διάρκεια αυτού του πολέμου. Η Ρωσία πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της πίσω, όπως ήταν πριν από τις 24
Φεβρουαρίου, πριν από την επίθεση.

Πολιτισμός. Το μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Ντρόμπιτσκι Γιαρ κοντά στο Χάρκιβ υπέστη ζημιές λόγω των βομβαρδισμών
του ρωσικού πυροβολικού. Σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία του Χάρκοβο, μεταξύ 16.000 και 20.000 θύματα του Ολοκαυτώματος
πυροβολήθηκαν εκεί. Είναι το δεύτερο μνημείο του Ολοκαυτώματος που βομβαρδίζεται — την 1η Μαρτίου, οι ρωσικοί πύραυλοι
έπληξαν το Μπάμπιν Γιαρ στο Κίεβο. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με εικαζόμενα
εγκλήματα πολέμου κατά της κληρονομιάς της χώρας, έτσι ώστε να καταγραφούν οι ζημιές - και αυτοί που τους στόχευσαν να
λογοδοτήσουν κάποια μέρα. Διαβάστε πώς οι επιμελητές μουσείων και οι εθελοντές στην Ουκρανία προσπαθούν να
μεταφέρουν ή να προστατεύσουν έργα τέχνης, πολιτιστικά αντικείμενα και δημόσια μνημεία καθώς συνεχίζεται η ρωσική
εισβολή.

Διαπραγματεύσεις. Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου
στην Τουρκία. Τα σημεία της ατζέντας της Ουκρανίας παραμένουν αμετάβλητα — εγγυήσεις ασφάλειας, εδαφική ακεραιότητα και
κυριαρχία του κράτους.

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

ρωσικού στρατού στις 6 π.μ., 28 Μαρτίου 2022: προσωπικό – περίπου 17.000, άρματα μάχης ‒ 586, APV ‒ 1.694,
συστήματα πυροβολικού – 302, MLRS – 95 , συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου – 54, αεροσκάφη σταθερής
πτέρυγας – 123, ελικόπτερα – 127, οχήματα με μαλακό δέρμα – 1150, σκάφη και ελαφρά ταχύπλοα – 7, βυτιοφόρα
καυσίμων – 73, UAV επιχειρησιακό-τακτικού επιπέδου – 66, ειδικός εξοπλισμός – 21.

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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