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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 31.03.2022.
Πέρασαν 5 εβδομάδες εισβολής. Η Ουκρανία αντιστέκεται.
Απόσυρση εναντίον αναδιάταξης. Οι βομβαρδισμοί γύρω από τις περιφέρειες του Κιέβου και του Τσερνιγίβ
συνεχίζονται ανεξάρτητα από την ισχυριζόμενη από τη Ρωσία απόσυρση των στρατευμάτων. Ο Εκπρόσωπος του
Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν εγκαταλείψει πλήρως την
προσπάθεια να καταλάβουν ή τουλάχιστον να περικυκλώσουν το Κίεβο και το Τσερνίγιβ. Ο Λευκός Οίκος
επιβεβαιώνει την υπόθεση που δείχνει ότι η κίνηση των δυνάμεων γύρω από το Κίεβο είναι η αναδιάταξη και όχι η
απόσυρση. Επιπλέον, θα πρέπει να αναμένεται μια μεγάλη επίθεση εναντίον άλλων περιοχών της Ουκρανίας. Το
Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαιώνει την κατάσταση επί του εδάφους - παρά τις ρωσικές
δηλώσεις, το Κίεβο και το Τσερνίγιβ βομβαρδίζονται σκληρά. Σφοδρές μάχες πιθανότατα θα αναμένονται στα
περίχωρα του Κιέβου τις επόμενες ημέρες, λένε οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου.
Διαπραγματεύσεις. Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου σε ψηφιακή
μορφή. Μια συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Πούτιν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο
εγγύς μέλλον, δήλωσε ο Μιχάιλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του επικεφαλής του γραφείου του προέδρου. Σύμφωνα με
τον ίδιο, οι εργασίες των υποομάδων εργασίας συνεχίζονται, προκειμένου να εξηγηθούν και να διευκρινιστούν
ορισμένα σημεία της μελλοντικής συμφωνίας. Υπό το φως των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων, ο Γερμανός
Καγκελάριος είπε στον Ουκρανό Πρόεδρο ότι η χώρα του «γενικά» είναι έτοιμη να ενεργήσει ως εγγυητής της
ασφάλειας της Ουκρανίας, αναφέρει το Reuters. Το εάν ο ρόλος του εγγυητή της ασφάλειας θα περιλαμβάνει επίσης
και το στρατιωτικό στοιχείο δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής.
Εξωτερική πολιτική. Η Σλοβακία απελαύνει 35 υπαλλήλους των ρωσικών πρεσβειών κάνοντας λόγο για
απαράδεκτες δραστηριότητες. Προηγουμένως, τον Μάρτιο, είχαν ήδη απελάσει 3 εκπροσώπους της Πρεσβείας. Η
Σλοβακία συνεχίζει το κύμα της αντικατασκοπευτικής διπλωματίας. Μέσα σε ένα μήνα σχεδόν 100 εκπρόσωποι των
εκπροσώπων των Ρωσικών Πρεσβειών έχουν απελαθεί στη Ρωσία.
Ο Πρόεδρος Ζελένσκι και ο Πρόεδρος Μπάιντεν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία μίας ώρας σχετικά με την τελευταία
αξιολόγηση του πεδίου της μάχης και τις διαπραγματεύσεις. Οι Πρόεδροι συζήτησαν περαιτέρω κυρώσεις,
μακροοικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια. Ως αποτέλεσμα, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να παράσχουν στην Ουκρανία 500
εκατομμύρια δολάρια σε άμεση δημοσιονομική βοήθεια.
Πόλεις υπό επίθεση. Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε τη Μάρινκα, Γεόργιεβκα,
Νοβοκαλίνοβο και Οτσερετίνα — κανένας άμαχος δεν τραυματίστηκε, αλλά πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές. Στη
Μαριούπολη, τα ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν ένα κτίριο με πινακίδα του Ερυθρού Σταυρού, επιβεβαιώνει ο
Διαμεσολαβητής της Ουκρανίας. Το κτίριο δέχθηκε πυρά, αν και είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σημάδι
τραυματιών ή αμάχων μέσα στο κτίριο. Το Ιρπίν, στην περιφέρεια του Κιέβου βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο,
ωστόσο οι βομβαρδισμοί από τους δήμους της γειτονιάς συνεχίζονται. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε περίπου 300
νεκρούς αμάχους, τον αριθμό περιπτώσεων βασανιστηρίων, βιασμών, απαγωγών. Στο Μικολάιβ, 80 άμαχοι έχουν
σκοτωθεί και περίπου 450 τραυματίστηκαν από την αρχή του πολέμου σύμφωνα με τον τοπικό δήμαρχο. Στο Χάρκιβ,
περίπου το 15% της υποδομής της πόλης έχει καταστραφεί, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 1300 κατοικιών, 76
σχολείων και 16 νοσοκομείων. Στο Ντεργατσί, στην περιφέρεια Χάρκιβ, το διοικητικό κτίριο του δημοτικού
συμβουλίου καταστράφηκε ολοσχερώς, καθώς υπάρχει και μια σειρά κατοικιών που υπέστησαν ζημιές από τους
βομβαρδισμούς. Στο Σεβεροντόνετσκ της περιοχής Λουγάνσκ βομβαρδισμοί έπληξαν σχολείο και προκάλεσαν ζημιές
σε πέντε κατοικίες. Τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν τις Μάρινκα, Κρασνογόριβκα και Νοβομιχάιλιβκα, στην
περιφέρεια του Ντόνετσκ με απαγορευμένες βόμβες φωσφόρου. Έντεκα τραυματίες πολίτες από την κοινότητα
Μαριίνσκι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά.
Συνεχίζονται οι επιθέσεις στις αποθήκες πετρελαίου. Μετά από δύο ημέρες, οι Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης
Ανάγκης έσβησαν τελικά τη φωτιά στην αποθήκη πετρελαίου Ρίβνε. Ωστόσο, χθες οι πύραυλοι κατέστρεψαν πλήρως
αποθήκες πετρελαίου στο Ντνίπρο και το Λυσιτσάνσκ.
Στην προσωρινά κατεχόμενη Χερσώνα, οι Ρώσοι κατακτητές επεξεργάζονται τη βάση για τη διεξαγωγή του
λεγόμενου δημοψηφίσματος για την ίδρυση της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Χερσώνας». Είναι μια προσπάθεια
επανάληψης του σεναρίου του 2014, όπως είχε γίνει στο παρελθόν στο Ντόνετσκ και στο Λουγάνσκ. Το Γενικό
Επιτελείο της Ουκρανίας αναφέρει ότι υπάρχει βαριά αντίσταση μεταξύ του πληθυσμού, όπως αποδείχθηκε και
παλαιότερα με ειρηνικές διαδηλώσεις κατά της κατοχής.
Τρέχων χάρτης της κατάστασης στην Ουκρανία.
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Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την τελευταία εβδομάδα έχουν αναφερθεί περιπτώσεις βιασμών και
βασανιστηρίων. Οι Μυστικές Υπηρεσίες της Ουκρανίας παρακολούθησαν τη συνομιλία μεταξύ Ρώσων μαχητών που
συζητούν για βιασμό της 16χρονης κοπέλας. Το περιοδικό TheTime δημοσίευσε μαρτυρίες της γυναίκας που διέφυγε
από ένα χωριό στην περιφέρεια του Κιέβου. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι στοχευμένες απαγωγές
συνεχίζονται. Από την αρχή του πολέμου, τουλάχιστον 13 αρχηγοί εδαφικών κοινοτήτων απήχθησαν. Μαζί με τους
επικεφαλής, στόχοι είναι οι αναπληρωτές τους, οι γραμματείς, αλλά και οι τοπικοί αναπληρωτές.
Φροντίδα υγείας. Σε περισσότερες από 80 επιθέσεις, περίπου 72 επαγγελματίες υγείας και ασθενείς σκοτώθηκαν
και περίπου 43 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Δεκάδες ιατροί και ασθενείς έχουν σκοτωθεί σε περισσότερες
από 80 επιθέσεις από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε
συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.
Ενεργειακή ασφάλεια. Το Γαλλικό Πρακτορείο, που αναφέρει τις πηγές του Πενταγώνου, ενημερώνει ότι η Ρωσία
άρχισε να αποσύρει ορισμένα από τα στρατεύματά της από τον πυρηνικό σταθμό του Τσορνόμπιλ. Ο Ραφαέλ
Γκρόσι, Επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Ατομικής Ενέργειας, επισκέφθηκε χθες την Ουκρανία. Η επίσκεψη είχε ως
στόχο την έναρξη της τεχνικής βοήθειας του ΔΟΑΕ για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας.
Αυτό θα περιλαμβάνει την αποστολή εμπειρογνωμόνων του ΔΟΑΕ σε τοποθεσίες προτεραιότητας και τη μεταφορά
ζωτικών αντικειμένων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού παρακολούθησης και έκτακτης ανάγκης. Ο
Οργανισμός εξακολουθεί να μην λαμβάνει την απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων από τα συστήματα
παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένα στον πυρηνικό σταθμό του Τσορνόμπιλ, ωστόσο τα δεδομένα παρέχονται
από άλλο επιχειρησιακό πυρηνικό σταθμό στην Ουκρανία.
Το Bloomberg αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία των
γερμανικών μονάδων της Gazprom PJSC στο πλαίσιο έρευνας για τον ρόλο του ρωσικού γίγαντα φυσικού αερίου
στην ώθηση των τιμών στην ήπειρο σε ρεκόρ τιμές, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η επιδρομή έρχεται
καθώς η Ευρώπη εντείνει την έρευνά της για το εάν η συμπεριφορά της Gazprom προκάλεσε άνοδο στις τιμές του
φυσικού αερίου και επιδείνωσε την ενεργειακή κρίση της περιοχής, ανέφεραν οι πολίτες. Προηγουμένως, οι ηγέτες
της G7 αρνήθηκαν το αίτημα της Ρωσίας να πληρώσουν για το φυσικό αέριο σε ρωσικά ρούβλια.
Δημοσκοπήσεις. Η τελευταία ρωσική δημοσκόπηση δείχνει ότι η δημόσια υποστήριξη των μεγάλων ρωσικών
κρατικών θεσμών αυξήθηκε σημαντικά: το 83% εγκρίνει τον πρόεδρο, το 71% τον πρωθυπουργό, το 70% την
κυβέρνηση και το 59% την Κρατική Δούμα. Τον Μάρτιο, το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι τα πράγματα στη χώρα
πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση αυξήθηκε στο 69% (52% τον Φεβρουάριο). Το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι η
χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση ήταν 22% (38% τον Φεβρουάριο).
Η αμερικανική δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από το Pew Research Center λέει ότι περίπου το 70% των
Αμερικανών έχει εμπιστοσύνη στον Ζελένσκι, υψηλότερη από οποιονδήποτε άλλο διεθνή ηγέτη που ρωτήθηκε σε μια
νέα έρευνα του Pew Research Center. Μόνο το 6% λέει το ίδιο για τον Πούτιν.
Ανάγνωση.
● How Ukraine’s Mykhailo Fedorov is fighting a digital war - The Washington Post
Στατιστική:
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες
του ρωσικού στρατού έως τις 10 π.μ., 31 Μαρτίου 2022: προσωπικό – περίπου 17.500, άρματα μάχης ‒
614, APV ‒ 1.735, συστήματα πυροβολικού – 311, MLRS – 96, αντιαεροπορικά συστήματα – 54, αεροσκάφη
σταθερής πτέρυγας – 135, ελικόπτερα – 131, οχήματα με μαλακό δέρμα – 1.201, σκάφη και ελαφρά
ταχύπλοα – 7, βυτιοφόρα καυσίμων – 75, UAV επιχειρησιακό-τακτικού επιπέδου – 83, ειδικός εξοπλισμός –
23, κινητά συστήματα SRBM - 4. Ακολουθήστε επίσης τον διαδραστικό μετρητή ρωσικών απωλειών.
Κάθε δράση μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!
●
●
●
●

Υποστηρίξτε εθελοντές που βοηθούν τον ουκρανικό στρατό - NGO ‘Come Back Alive’
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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