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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 30.03.2022.
Διαπραγματεύσεις. Οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντήθηκαν για έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων.
Τα δημοσιεύματα την αποκαλούν ως την πιο παραγωγική συνάντηση από την αρχή του πολέμου καθώς ανακοινώθηκαν κάποιες
σαφείς θέσεις. Ωστόσο, ο γρήγορος τερματισμός του πολέμου δεν είναι στο τραπέζι, καθώς οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν
περαιτέρω. Την ίδια στιγμή, η κοινότητα των ειδικών της Ουκρανίας είναι πολύ προσεκτική με την αξιολόγηση, καθώς και
ορισμένες επικρίσεις είναι ήδη στον αέρα.

Η Ρωσία έχει κάνει παραχωρήσεις και ανακοίνωσε να μειώσει την παρουσία της κοντά στο Κίεβο και στο βόρειο τμήμα της χώρας.
Αυτό θα σήμαινε τη μετεγκατάσταση των στρατευμάτων στην ανατολική Ουκρανία, δηλαδή την εστίαση των εξουσιών στο
Ντονμπάς. Ωστόσο, χθες το απόγευμα ακούστηκαν ξανά δυνατές εκρήξεις στον αέρα στα προάστια του Κιέβου και το Τσερνίγιβ οι
περιοχές βρίσκονταν υπό σφοδρό βομβαρδισμό όλη τη νύχτα. Οι εμπειρογνώμονες και διπλωμάτες αξιολογούν προσεκτικά την
πραγματική απόσυρση των στρατευμάτων από την περιοχή, καθώς η Ρωσία ενδέχεται να απομακρύνει τα στρατεύματα
προσωρινά μόνο για λόγους ανασυγκρότησης.

Η Ουκρανία ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας και ανακοίνωσε την πιθανότητα παραχωρήσεων. Η Ουκρανία έθεσε το ζήτημα της
ουδετερότητας — συμπεριλαμβανομένης της μη ένταξης στη συμμαχία του ΝΑΤΟ ή της φιλοξενίας δυτικών στρατευμάτων — σε
αντάλλαγμα για διεθνείς «εγγυήσεις ασφαλείας». Οι εγγυήσεις ασφαλείας της επιχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν κράτη
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Γαλλία), καθώς και την Τουρκία, τη Γερμανία,
τον Καναδά, την Ιταλία, την Πολωνία και το Ισραήλ. Οι εγγυήσεις ασφαλείας προορίζονται να μην ισχύουν προσωρινά για το
κατεχόμενο Ντονμπάς και την Κριμαία. Το ζήτημα της Κριμαίας θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστή ρήτρα της μελλοντικής
συμφωνίας και προβλέπει ειδικό καθεστώς, ακολουθούμενο από διμερείς συνομιλίες Ουκρανίας και Ρωσίας για το καθεστώς της
Κριμαίας και της Σεβαστούπολης για 15 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν θα πρέπει να υπάρχουν στρατιωτικές
ενέργειες στο έδαφος της χερσονήσου. Η εφαρμογή της απόφασης αυτής της συμφωνίας για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει
να προβλέπει δημόσιο δημοψήφισμα για να υποστηρίξει την ιδέα.

Όσον αφορά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν πρέπει να αρνούνται τη βούληση της Ουκρανίας να
ενταχθεί στην ΕΕ, αλλά μάλλον να βοηθήσουν στην επιδίωξή της.

Εξωτερική πολιτική. Η κυβέρνηση της Πολωνίας σχεδιάζει να απαγορεύσει τις παραδόσεις άνθρακα από τη Ρωσία και να
αναζητήσει προμήθειες από χώρες όπως η Αυστραλία, η Κολομβία και οι ΗΠΑ. Η Δανία προσφέρεται να αυξήσει τη στρατιωτική
της ανάπτυξη στις τρεις χώρες της Βαλτικής στέλνοντας 800 επιπλέον στρατεύματα υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδιώξει περίπου 100 άτομα από τις ρωσικές πρεσβείες από την αρχή του πολέμου. Χθες η
Ολλανδία ανακοίνωσε ότι απελαύνει 17 Ρώσους αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών και το Βέλγιο είπε ότι θα εκδιώξει 21 για
κατασκοπεία. Η Βόρεια Μακεδονία κήρυξε επίσης 5 διπλωμάτες personae non grata για παραβίαση διπλωματικών συμβάσεων. Η
Τσεχική Δημοκρατία, η οποία ανάγκασε πολλούς Ρώσους από την πρεσβεία στην Πράγα πέρυσι, δήλωσε την Τρίτη ότι ζήτησε
από έναν ακόμη να φύγει. Η Γερμανία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο απέλασης υπόπτων κατασκόπων, δήλωσε ένας
αξιωματούχος την Τρίτη. Η συνάντηση του Visegrad V4 ακυρώθηκε καθώς η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία απέσυραν τη
συμμετοχή τους από τη συνάντηση στη Βουδαπέστη. Ο λόγος είναι η πολιτική της Ουγγαρίας για την Ουκρανία. Αφενός ψήφισε
το πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, αφετέρου η Ουγγαρία αντιτίθεται στην απαγόρευση των ρωσικών εισαγωγών ενέργειας.

Πόλεις υπό επίθεση. Τρεις επιθέσεις με πυραύλους έπληξαν την περιφέρεια Χμελνίτσκι. Κατά τη διάρκεια ενός από αυτές,
ένας πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο στο Σταροκοστιαντίνιβ, στην περιφέρεια Χμελνίτσκi, καταστρέφοντας πλήρως την αποθήκη
πετρελαίου. Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης αναφέρει ότι περίπου 70 άτομα του προσωπικού και ασθενείς
απομακρύνθηκαν βίαια από το Μαιευτήριο υπ’ αρ. 2 της Μαριούπολης. Στην περιοχή Νοβομοσκόβσκι, ένας πύραυλος έπληξε το
έδαφος μιας φάρμας. Τα μηχανήματα υπέστησαν ζημιές. Ένα άτομο τραυματίστηκε. Το Viaduct χτυπήθηκε στο Παβλογράντ. Η
οδική κυκλοφορία έχει διακοπεί. Βαριές μάχες πυροβολικού συνεχίζονται στις περιοχές Κίεβο, Τσερνίγιβ, Χάρκιβ, Χερσώνα,
Ντόνετσκ και Λουχάνσκ. Οι πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν δήμους στις περιφέρειες Λουγάνσκ και Ντόνετσκ. Οι Ρώσοι κατακτητές
προσπαθούν να εισάγουν ερείπια στα πρόσφατα κατεχόμενα εδάφη. Παλαιότερα οι αξιωματούχοι της Χερσώνας ανέφεραν τέτοιες
περιπτώσεις, ωστόσο χθες η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας επιβεβαίωσε τα κρούσματα στις περιφέρειες Ζαπορίζια και
Χερσώνα.

Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να απαγάγουν τοπικούς ηγέτες που είναι στην αντιπολίτευση. Ο δήμαρχος της Γόλα Πρίσταν,
στην περιφέρεια Χερσώνα, απήχθη χθες. Παλαιότερα οι κάτοικοι της περιοχής οργάνωναν ειρηνικές συγκεντρώσεις κατά της
κατοχής. Η δημοσιογράφος από την Ζαπορίζια, Ιρίνα Ντούμπτσενκο, απήχθη από τα ρωσικά στρατεύματα και μεταφέρθηκε βίαια
στο Ντόνετσκ.

Ασφάλεια των τροφίμων. Η Ουκρανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες αγορές τροφίμων ως ένας από τους
βασικούς εξαγωγείς καλλιέργειας δημητριακών: σιτάρι (8,9%), καλαμπόκι (16%) και κριθάρι (9,7%), καθώς και ηλιέλαιο (42%).
Ορισμένες χώρες στην Αφρική και την Ασία βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές ηλιελαίου για εγχώριες προμήθειες
τροφίμων. Η έκθεση αναφέρει ότι οι διαταραχές του εφοδιασμού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω τιμές των τροφίμων,
ειδικά ότι μπορεί να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό
στις εισαγωγές σιταριού από την Ουκρανία και τη Ρωσία, ενώ η Ανατολική Ασία και η Ευρώπη βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις
εισαγωγές αραβοσίτου. Μερικά περισσότερα στοιχεία για τις εξαγωγές δημητριακών της Ουκρανίας. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό
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Πρόγραμμα προειδοποίησε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι οι διαταραχές στον εφοδιασμό των
προμηθειών από την Ουκρανία θα έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο στον εφοδιασμό τροφίμων, το ισχυρότερο από τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο.

Παρά τη ρωσική εισβολή, 11 περιφέρειες της Ουκρανίας έχουν αρχίσει να σπέρνουν ανοιξιάτικες καλλιέργειες, δήλωσαν μέλη της
Επιτροπής Αγροτικής και Γης Πολιτικής. Η περίοδος πριονίσματος σε Σούμι, Τσερνίγιβ, Ντονέτσκ, Λουγανσκ, Χερσώνα, Μικολάιβ,
σε ορισμένες περιοχές της περιφέρειας του Κιέβου θα μπορούσε να επηρεαστεί καθώς τα οικόπεδα συχνά είναι ναρκοθετημένα,
συμβαίνουν και οι επιθέσεις ρωσικών πυραύλων σε αποθήκες πετρελαίου, αποθήκες, χώρους στάθμευσης γεωργικών
μηχανημάτων και βάσεις μηχανικών. Ωστόσο, το Υπουργείο Γεωργικής Πολιτικής ενημερώνει ότι θα επιδιώξουν να επεκτείνουν
την κλίμακα της σποράς στη Δυτική Ουκρανία προκειμένου να αντισταθμίσουν πιθανές απώλειες λόγω του συνεχιζόμενου
πολέμου.

Η Ουκρανία θα χρειαστεί την υποστήριξη από άλλες χώρες για να πάρει το λίπασμα και τους σπόρους που χρειάζονται για να
αποκαταστήσει την αγροτική της παραγωγή και τις κρίσιμες εξαγωγές της στον υπόλοιπο κόσμο μόλις τελειώσει η εισβολή της
Ρωσίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας σύμφωνα με το Bloomberg.

Ενεργειακή ασφάλεια. Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι ταξίδεψε στην Ουκρανία την Τρίτη για
διαβουλεύσεις σχετικά με την ασφάλεια των 15 πυρηνικών αντιδραστήρων της χώρας. Ο πόλεμος ενός μήνα έχει θέσει
«εγκαταστάσεις με ραδιενεργό υλικό σε άνευ προηγουμένου κίνδυνο», είπε ο Γκρόσι σε δήλωση.

Ψηφιακή ασφάλεια. Οι Anonymous έκλεισαν τους διακομιστές της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αερομεταφορών καταστρέφοντας
περίπου 65 terabytes δεδομένων. Τα δεδομένα διαγράφηκαν χωρίς επιλογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Οι Ρώσοι
αξιωματούχοι δεν επιβεβαιώνουν το ατύχημα, αλλά μάλλον ενημερώνουν για κάποιες δυσλειτουργίες της ροής δεδομένων.

Παραπληροφόρηση. Τριάντα ευρωπαϊκές χώρες έχουν κλείσει πλήρως ή εν μέρει τα ρωσικά κανάλια από τον αέρα τους. Αυτό
είναι μεταξύ όλων των στοχευόμενων καναλιών Sputnik και Russia Today. Ο αριθμός των χωρών στις οποίες μεταδίδονται
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα στα ουκρανικά αυξάνεται συνεχώς. Η ΕΕ έχει επιβάλει στο παρελθόν κυρώσεις στα
κρατικά μέσα ενημέρωσης RT/Russia Today και στο Sputnik στην ΕΕ. Επίσης, η Google, η Apple Inc. απέκλεισαν το RT και το
Sputnik από τα καταστήματα εφαρμογών στην Ευρώπη.

Επιχείρηση. Τα κυβερνητικά ιδρύματα της Ουκρανίας έχουν ξεκινήσει μια διεθνή εκστρατεία ενημέρωσης «ΜΗΝ χορηγείτε
δολοφονία» για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μποϊκοτάρουν ρωσικά και λευκορωσικά αγαθά και υπηρεσίες. Η εκστρατεία
καλεί να μποϊκοτάρουμε τα ρωσικά και λευκορωσικά προϊόντα και επιχειρήσεις, καθώς και να συμμετάσχουμε σε διαδικτυακή
καμπάνια επικοινωνίας.

Υποστηρίξτε την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσαν την έναρξη μιας παγκόσμιας
εκστρατείας για τη συγκέντρωση χρηματοδότησης για την υποστήριξη των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω της
εισβολής. Η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί με μια διαδικτυακή συγκέντρωση στις 9 Απριλίου. Λάβετε μέτρα και μοιραστείτε τις
σκέψεις σας σχετικά με το γιατί υποστηρίζετε την Ουκρανία.

Για ανάγνωση.
● Volodymyr Zelensky on why Ukraine must defeat Putin - The Economist
● Ukraine Must Win - The Atlantic
● Putin’s useful German idiots – POLITICO

Στατιστική:
● Σχεδόν 4 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ουκρανία. Ελέγξτε την ανάλυση της κατάστασης στο Reuters.
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες του

ρωσικού στρατού στις 10 π.μ., 30 Μαρτίου 2022: προσωπικό – περίπου 17.300, άρματα μάχης ‒ 605, APV ‒ 1.723,
συστήματα πυροβολικού – 305, MLRS – 96, αντιαεροπορικά συστήματα πολέμου – 54, αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας –
131, ελικόπτερα – 131, οχήματα με μαλακό δέρμα – 1.184, σκάφη και ελαφρά ταχύπλοα – 7, βυτιοφόρα καυσίμων – 75,
UAV επιχειρησιακό-τακτικού επιπέδου – 81, 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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