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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 29.03.2022.

Διαπραγματεύσεις. Οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας έφτασαν στην Τουρκία για έναν
ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων στις 29 Μαρτίου μετά από μια σειρά on-line συναντήσεων και
συζητήσεων στις υποομάδες εργασίας. Πριν από τη συνάντηση, ο Ντμιτρό Κουλέμπα, υπουργός
Εξωτερικών της Ουκρανίας, ενημέρωσε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να κάνει παραχωρήσεις σε βασικά
ζητήματα: «Δεν εμπορευόμαστε ανθρώπους, γη ή κυριαρχία». Το ελάχιστο διαπραγματευτικό
πρόγραμμα στην Τουρκία είναι η εξεύρεση λύσης στην ανθρωπιστική κρίση. Το μέγιστο πρόγραμμα είναι
η κατάπαυση του πυρός, η επίτευξη σταθερών συμφωνιών ως προς αυτό.

Εξωτερική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρουσίασε ένα σχέδιο 10 σημείων για έναν ισχυρότερο
ευρωπαϊκό συντονισμό για την υποδοχή των εκτοπισμένων Ουκρανών. Το έγγραφο περιγράφει τις
κύριες διατάξεις για την παροχή υποστήριξης σε άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Το σχέδιο
προβλέπει μια πλατφόρμα καταχώρισης της ΕΕ, μια συντονισμένη προσέγγιση για κόμβους μεταφορών
και πληροφόρησης, την ικανότητα υποδοχής και φιλοξενίας, την πολιτική κατά της εμπορίας ανθρώπων,
την υποστήριξη στα παιδιά.

Οι χώρες της G7 απέρριψαν το αίτημα της Ρωσίας να πληρώσουν για το φυσικό αέριο σε ρωσικά
ρούβλια. «Η πληρωμή σε ρούβλια είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας
Ρόμπερτ Χάμπεκ. Έξι πρώην ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας ζήτησαν να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια
στην Ουκρανία.

Πόλεις υπό επίθεση. Στο Κριβί Ριγ, ο ουκρανικός στρατός κατάφερε να απωθήσει τα ρωσικά
στρατεύματα 40-60 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Μετά από μήνες σκληρών μαχών, το Ιρπίν, στην
περιφέρεια του Κιέβου, απελευθερώθηκε χθες, λέει ο δήμαρχος της πόλης. Εδώ είναι ένας τρέχων
χάρτης της κατάστασης γύρω από το Κίεβο. Μετά τον αποκλεισμό, 150.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν
από τη Μαριούπολη, ενώ περίπου 170.000 παρέμειναν υπό πολιορκία. Περίπου 30.000 απελάθηκαν
παράνομα στα κατεχόμενα και στη Ρωσία. Το δημοτικό συμβούλιο αναφέρει ότι σύμφωνα με
προκαταρκτικά στοιχεία έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 5.000 κάτοικοι, ανάμεσά τους 210 παιδιά. Το 90%
των υποδομών της πόλης έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί. Η Νικόπολη, στην περιφέρεια του
Ντνιπροπετρόβσκ, βομβαρδίστηκε με πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η περιφέρεια Ρίβνε
αντιμετώπισε άλλη μια πυραυλική επίθεση στην αποθήκη πετρελαίου. Στο Μικολάιβ, ένας πύραυλος
έπληξε μια πολυκατοικία σήμερα το πρωί. Στη Μελιτόπολη, ο επικεφαλής του τμήματος εκπαίδευσης
του Δημοτικού Συμβουλίου Μελιτόπολης απήχθη από τους Ρώσους στρατιωτικούς. Στο προσωρινά
κατεχόμενο Ενεργοντάρ, στην περιοχή Ζαπορίζια, οι ντόπιοι οργάνωσαν και πάλι μια υπέρ της
Ουκρανίας συγκέντρωση, καλώντας τους Ρώσους να εγκαταλείψουν την πόλη και να απελευθερώσουν
τον αντιδήμαρχο που απήχθη.

Κυρώσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ενημερώνει για νέες διεθνείς κυρώσεις που
επιβλήθηκαν από διάφορες χώρες. Η φινλανδική κρατική σιδηροδρομική εταιρεία VR αναστέλλει τις
εμπορευματικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες με τη Ρωσία. Η Τσεχική Δημοκρατία πάγωσε περιουσιακά
στοιχεία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων κορωνών που ανήκαν σε Ρώσους πολίτες και εταιρείες υπό
κυρώσεις. Η Κορέα έχει απαγορεύσει την εξαγωγή 57 τύπων μη στρατηγικών αγαθών στη Ρωσία και τη
Λευκορωσία. Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν κυρίως για ημιαγωγούς, μικροκυκλώματα, τσιπ και
υπολογιστές. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης ανέστειλε τη συνεργασία με τα ρωσικά
ερευνητικά ιδρύματα μετά από 11 χρόνια συνεργασίας.

Έγκλημα πολέμου. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ενημέρωσε για τη σύσταση κοινής ομάδας με
την Eurojust για τη διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου που διέπραξε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.
Αυτή η ομάδα, με την υποστήριξη της Λιθουανίας και της Πολωνίας, θα συντονίσει επίσης τις
προσπάθειές της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ). Ο οργανισμός θα παρέχει τεχνική και νομική
υποστήριξη για να βοηθήσει στη σύστασή του.

Ενεργειακή ασφάλεια. Τα ρωσικά στρατεύματα που βρίσκονται επί του παρόντος στον καταληφθεί
πυρηνικό σταθμό του Τσορνομπίλ, θα μπορούσαν να υποστούν εσωτερική δηλητηρίαση από
ακτινοβολία λόγω ραδιενεργής σκόνης. Προηγουμένως, τα στρατεύματα είχαν οδηγήσει τα

1

https://sharethetruths.org/
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-insists-territorial-integrity-talks-resume-2022-03-28/
https://ec.europa.eu/home-affairs/10-point-plan-stronger-european-coordination-welcoming-people-fleeing-war-ukraine_en
https://www.reuters.com/business/energy/g7-rejects-putins-demand-rouble-payment-russian-gas-germany-2022-03-28/
https://bnr.bg/post/101623120
https://www.facebook.com/InstitutefortheStudyofWar/photos/a.424760801809/10160067882911810/
https://t.me/mykolaivskaODA/886
https://t.me/verkhovnaradaofukraine/1992
https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-supports-joint-investigation-team-alleged-core-international-crimes-ukraine
https://www.reuters.com/world/europe/unprotected-russian-soldiers-disturbed-radioactive-dust-chernobyls-red-forest-2022-03-28/


March 29, 2022 - https://sharethetruths.org/

τεθωρακισμένα οχήματά τους χωρίς προστασία από την ακτινοβολία μέσω μιας εξαιρετικά τοξικής ζώνης
που ονομάζεται «Κόκκινο Δάσος», ανασηκώνοντας σύννεφα ραδιενεργής σκόνης, σύμφωνα με αυτόπτες
μάρτυρες. Η εισπνοή της ραδιενεργής σκόνης θα μπορούσε να προκαλέσει δηλητηρίαση από
ακτινοβολία στο σώμα τους.

Ψηφιακή ασφάλεια. Ο εθνικός πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Ουκρανίας, Ukrtelecom,
επλήγη από μια μαζική κυβερνοεπίθεση, που περιγράφεται ως μία από τις πιο ισχυρές από την αρχή του
πολέμου. Η Ukrtelecom παρέχει σταθερές τηλεπικοινωνίες –τηλεφωνικές υπηρεσίες και ευρυζωνικό
διαδίκτυο– σε όλη τη χώρα, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών.

Παραπληροφόρηση. Οι Anonymous δεν σταματούν ποτέ. Αυτή τη φορά η ομάδα κυκλοφόρησε το
έγγραφο που διέρρευσε - ρωσικό διάταγμα για παραγωγή προπαγανδιστικών βίντεο για την απαξίωση
των ουκρανικών δυνάμεων δείχνοντας πώς κακομεταχειρίζονται τους αιχμαλώτους πολέμου
(αιχμαλώτους). Τις τελευταίες δύο ημέρες, το βίντεο με Ουκρανούς στρατιώτες να βασανίζουν Ρώσους
αιχμαλώτους κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Ουκρανοί αξιωματούχοι
ισχυρίστηκαν ότι είναι ψεύτικο, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία έχει δημιουργήσει στρατόπεδα αιχμαλώτων
αιχμαλώτων όπως απαιτείται από τη σύμβαση της Γενεύης. Το έγγραφο που διέρρευσε επιβεβαίωσε ότι
το βίντεο είχε σκηνοθετηθεί από τη ρωσική πλευρά.

Πολιτισμός. Στο Χάρκιβ, οι Ρώσοι κατακτητές κατέστρεψαν ένα άλλο αρχιτεκτονικό μνημείο – έναν
πρώην πυροσβεστικό σταθμό που χτίστηκε το 1867. Ενώ ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την καταστροφή
της πολιτιστικής κληρονομιάς, η Ουκρανία συνεχίζει να καταγράφει τα εγκλήματα πολέμου τους.
Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να δείτε μια ενημερωμένη λίστα με κατεστραμμένα ή
κατεστραμμένα αντικείμενα πολιτιστικής υποδομής.

Θετικά νέα. Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες γράψαμε για τη φιλανθρωπική δημοπρασία του
έργου του Banksy στο Λονδίνο. Χθες, ο αντιπολεμικός πίνακας CND Soldiers του Banksy πουλήθηκε
στην βρετανική σιωπηλή δημοπρασία για περίπου 100.000 δολάρια. Τώρα τα έσοδα θα μεταφερθούν
στο Νοσοκομείο Παίδων του Κιέβου "Okhmatdyt", το οποίο περιθάλπει τους ανθρώπους που
τραυματίστηκαν λόγω της ρωσικής επίθεσης.

Στατιστική:
● 1.370 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν στην Ουκρανία από τη Ρωσία, ενημερώνει το αμερικανικό

Πεντάγωνο.
● 510.000 πολίτες έχουν επιστρέψει στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου. Το 75-80% είναι

άνδρες.
● 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου.
● Από την αρχή του πολέμου, ο αριθμός των υποθέσεων ποινικών και διοικητικών αδικημάτων

μειώθηκε περισσότερο από 2,5 φορές σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, αναφέρει η Εθνική
Αστυνομία της Ουκρανίας.

● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες
απώλειες του ρωσικού στρατού στις 10 π.μ., 29 Μαρτίου 2022: προσωπικό – περίπου 17.200,
άρματα μάχης ‒ 597, APV ‒ 1710, συστήματα πυροβολικού – 303, MLRS – 96 , συστήματα
αντιαεροπορικού πολέμου – 54, αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας – 127, ελικόπτερα – 129, οχήματα
με μαλακό δέρμα – 1178, σκάφη και ελαφρά ταχύπλοα – 7, βυτιοφόρα καυσίμων – 73, UAV
επιχειρησιακό-τακτικού επιπέδου – 71, ειδικός εξοπλισμός – 21, κινητό σύστημα SRBM - 4.

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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