
Δήλωση του Κοινού Αρχηγείου Συντονισμού για την Ανθρωπιστική Παρέμβαση στην 
Ουκρανία.

Σύμπτυξη δελτίων της 18ης και 19ης Μαΐου 2022

Το Κοινό Διυπουργικό Συντονιστικό Αρχηγείο Ανθρωπιστικής Παρέμβασης της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ομοσπονδιακές εκτελεστικές αρχές και τις υπηρεσίες 
επιβολής του νόμου, συνεχίζει να καταγράφει λεπτομερώς τα πολυάριθμα γεγονότα της 
απάνθρωπης μεταχείρισης του άμαχου πληθυσμού από τις αρχές του Κιέβου, καθώς και τις 
κατάφωρα βίαιες προκλήσεις εναντίον του ίδιου του λαού τους.

Οι ένοπλοι των εθνικιστικών ταγμάτων και οι μονάδες των Ουκρανικών ενόπλων Δυνάμεων 
(ΟΕΔ), βάζοντας μπροστά τους πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν 
τις πολιτικές υποδομές προκειμένου να οχυρώσουν τις θέσεις πυρός τους, εξοπλίζοντάς τες με βαρύ
πυροβολικό.

Όσον αφορά το τάγμα των νεοναζί του Αζόφ:

- στο Μίρνογκραντ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ, ο παιδικός σταθμός αριθ. 19 στη 
μικροπεριφέρεια Βοστότσνι και ένα οικοτροφείο στην οδό Λ. Τσαϊκίνα έχουν μετατραπεί σε οχυρά 
και στρατώνες, ενώ τεθωρακισμένα οχήματα και πυροβολικό έχουν τοποθετηθεί σε κοντινή 
απόσταση από κατοικημένες περιοχές,

- στην Μπορόβαγια, στη περιοχή του Χάρκοβο, έχουν διαμορφωθεί στρατώνες στο κτίριο του 
σχολείου και στο νηπιαγωγείο Μπεριόζκα, και βαρύς στρατιωτικός εξοπλισμός, πυροβολικό και 
πυραυλικά συστήματα MLRS έχουν τοποθετηθεί στις περιοχές αυτές. Ταυτόχρονα, πολίτες με 
παιδιά κρατούνται βίαια σε υπόγεια.

Όσον αφορά το τάγμα Αϊντάρ:

- ο χώρος της εκκλησίας της Δοξολογίας της Παναγίας στο Πάβλογκραντ, στην περιοχή 
Ντνεπροπετρόφσκ, έχει μετατραπεί σε θέσεις πυρός, με πυροβολικό και πυραυλικά MLRS, σε 
κοντινή απόσταση από πυκνοκατοικημένες περιοχές,

- στη Ζαπορόζιε, εγκατέστησαν θέσεις πυρός και αποθήκες πυρομαχικών στους κατώτερους 
ορόφους νοσοκομείων στην οδό Σομπόρνι Προσπέκτ και στην οδό Πομπέντι. Ταυτόχρονα, το 
προσωπικό και οι ασθενείς των νοσοκομείων κρατούνται δια της βίας ως ανθρώπινες ασπίδες.

Οι ένοπλοι σχηματισμοί του τάγματος Donbass εξόπλισαν ένα οχυρό στο κτίριο κατοικιών αριθ. 10
στην οδό Στρατηγού Λοζάνοβιτς στο Σλαβιάνσκ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ και 
εγκατέστησαν βαρύ οπλισμό και δημιούργησαν μια αποθήκη πυρομαχικών. Ωστόσο, κανένας 
άμαχος δεν απομακρύνθηκε από το κτίριο.

Στο Σούμι, μονάδες των ΟΕΔ ναρκοθέτησαν μια γέφυρα στην οδό Χαρκόφσκαγια πάνω από τις 
σιδηροδρομικές γραμμές του κλάδου του Νότιου Σιδηροδρόμου, την οποία σκοπεύουν να 
ανατινάξουν, κατηγορώντας γι αυτό, ως «δήθεν» υπεύθυνες τις προελαύνουσες μονάδες των 
Ρωσικών στρατευμάτων.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, το καθεστώς του Κιέβου ετοιμάζει άλλη μια εξεζητημένη 
προβοκάτσια χρησιμοποιώντας τους λεγόμενους «περιοδεύοντες όλμους» στη Σερεντίνα 
Μπούντα, στην περιοχή Σούμι. Οι μαχητές των εθνικιστικών ταγμάτων σχεδιάζουν να 



πλήξουν μεθοριακές περιοχές στο Ρωσικό έδαφος από κατοικημένες περιοχές της Ουκρανίας, 
προκειμένου να προκαλέσουν αντίποινα, που θα υποστούν κάτοικοι που κρατούνται 
παρανόμως και δια της βίας σε κατοικίες στις περιοχές αυτές. Οι αρχές του Κιέβου σκοπεύουν
να εκμεταλλευτούν αυτή την κυνική ενέργεια στο εγγύς μέλλον για να κατηγορήσουν τους 
Ρώσους στρατιωτικούς για δήθεν αδιάκριτα πλήγματα κατά αμάχων, ενώ θα ακολουθήσει 
εκτεταμένη κάλυψη από τα Ουκρανικά και δυτικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε 
διαδικτυακές πηγές.

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής 
επιχείρησης, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε αντίθεση με τους ένοπλους 
στρατιωτικούς σχηματισμούς της Ουκρανίας, τηρούν αυστηρά όλους τους κανόνες του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, αντιμετωπίζουν εξαιρετικά ανθρώπινα τον τοπικό πληθυσμό
και δεν πλήττουν μη στρατιωτικούς στόχους.

Τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες και προκλήσεις εκ μέρους του καθεστώτος του Κιέβου 
καταδεικνύουν για άλλη μια φορά την απάνθρωπη στάση του απέναντι στους πολίτες του και 
δείχνουν πλήρη περιφρόνηση των κανόνων και των αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Οι ένοπλες μονάδες του στρατού της Ουκρανίας συνεχίζουν να χρησιμοποιούν φανερά και 
κατά κόρον υγειονομικά και πολιτιστικά ιδρύματα, κτίρια κατοικιών, εκκλησίες, παιδικούς 
σταθμούς και σχολεία και άλλες πολιτικές εγκαταστάσεις για να στεγάσουν στρατιωτικές 
μονάδες και να εγκαταστήσουν πυροβόλα όπλα, ενώ δεν συζητά κανείς την εκκένωση των 
πολιτών από τις εγκαταστάσεις αυτές, με το σκοπό χιλιάδες άνθρωποι να κρατούνται από τους
εθνικιστές ως ανθρώπινη ασπίδα:

Μέλη των Ουκρανικών ένοπλων σωμάτων έχουν φτιάξει και εξοπλίσει οχυρά μέσα και γύρω από 
εγκαταστάσεις προσχολικής και γενικής εκπαίδευσης στο Κραματόρσκ (σχολείο αριθ. 31), στο 
Σλαβάινσκ (σχολεία αριθ. 12, 20, νηπιαγωγεία αριθ. 15 και 23) και στην Ντρουζκόβκα (σχολείο 
αριθ. 8) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ, τα έχουν μετατρέψει επίσης σε αποθήκες 
πυρομαχικών και βαρέων όπλων, μεταξύ αυτών πυροβολικού και πυραυλικών συστημάτων MLRS, 
ενώ οι κάτοικοι των κοντινών σπιτιών κρατούνται με τη βία σε υπόγεια χωρίς νερό και φαγητό με 
το πρόσχημα τη προστασία τους,

στο Μπαχμούτ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ, οι εθνικιστές έχουν εγκαταστήσει θέσεις 
βολής και σημεία ελεύθερων σκοπευτών στους επάνω ορόφους πολυκατοικιών στην οδό 
Υπερασπιστών της Ουκρανίας, οι προσβάσεις στα κτίρια είναι ναρκοθετημένες, αλλά ο τοπικός 
πληθυσμός σκόπιμα δεν ενημερώνεται γι' αυτό.

Αυτά και άλλα παρόμοια γεγονότα, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, συνεχίζουν να 
αγνοούνται κυνικά από την παγκόσμια κοινότητα και την «πολιτισμένη» Δύση, καθώς και από 
υποκριτές δυτικούς «υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και πολιτικούς, οι οποίοι με 
οποιοδήποτε πρόσχημα, προσπαθούν να αγνοήσουν τα πολυάριθμα εγκλήματα των Ουκρανών 
νεοναζί.

Για άλλη μια φορά, καλούμε όλους τους διεθνείς οργανισμούς να ασκήσουν επιρροή στις επίσημες 
αρχές του Κιέβου και να επεξεργαστούν ένα σύνολο αποτελεσματικών μέτρων προκειμένου να 
εμποδίσουν τα Ουκρανικά ένοπλα μορφώματα να χρησιμοποιούν μη στρατιωτικές υποδομές για 
στρατιωτικούς σκοπούς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μέχρι σήμερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει ακόμη 
αξιολογήσει επαρκώς το γεγονός ότι οι εθνικιστές χρησιμοποιούν ιατρικές εγκαταστάσεις ως 



προπύργια και σημεία βολής για πολεμικές επιχειρήσεις, αντί για τον άμεσο σκοπό της παροχής 
ιατρικής περίθαλψης.

Παρ' όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που επέβαλε η Ουκρανική πλευρά, κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης ημέρας, χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου, απομακρύνθηκαν από επικίνδυνες 
περιοχές 17.693 άτομα, εκ των οποίων τα 2.371 παιδιά, ενώ συνολικά, από την έναρξη της ειδικής 
στρατιωτικής επιχείρησης, έχουν ήδη απομακρυνθεί 1.360.619 άτομα, εκ των οποίων τα 230.267 
είναι παιδιά. Από τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας πέρασαν 185.369 ιδιωτικά οχήματα, εκ των
οποίων τα 3.007 τις τελευταίες 24 ώρες.

Περισσότερα από 9.500 κέντρα προσωρινής φιλοξενίας συνεχίζουν να λειτουργούν στις 
περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται σε εξατομικευμένη βάση 
και τους παρέχεται άμεση βοήθεια για διάφορα επείγοντα ζητήματα που αφορούν τη μετέπειτα 
στέγαση, τη βοήθεια στην απασχόληση, τις θέσεις σε παιδικούς σταθμούς και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα για τα παιδιά τους και την εξασφάλιση δικαιωμάτων σε κοινωνικές παροχές.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, η τηλεφωνική γραμμή του Διατμηματικού 
Συντονιστικού Αρχηγείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Ανθρωπιστική Παρέμβαση, οι 
ομοσπονδιακές εκτελεστικές αρχές, οι συνιστώντες φορείς της Ρωσικής Ομοσπονδίας και διάφορες 
ΜΚΟ δέχθηκαν 89 αιτήματα από ξένους και Ουκρανούς πολίτες για εκκένωση προς τη Ρωσία, τις 
λαϊκές δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, καθώς και προς τις ελεγχόμενες από τις 
Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις περιοχές των περιφερειών Ζαπορόζιε, Νικολάεφ, Χάρκοβο και 
Χερσώνα. Συνολικά υπάρχουν στη βάση δεδομένων 2.756.123 τέτοιες εκκλήσεις από 2.136 
τοποθεσίες στην Ουκρανία.

Επιπλέον, 75 ξένα πλοία από 17 χώρες παραμένουν αποκλεισμένα σε 7 Ουκρανικά λιμάνια 
(Χερσώνα, Νικολάεφ, Τσερνομόρσκ, Οτσάκοφ, Οδησσός, Γιούζνι και Μαριούπολη).

Η απειλή βομβαρδισμών και ο υψηλός κίνδυνος ναρκών που δημιουργήθηκε με ευθύνη των 
αρχών του Κιέβου στα χωρικά του ύδατα εμποδίζει τα πλοία να εξέλθουν με ασφάλεια από τα 
λιμάνια και να φθάσουν στην ανοιχτή θάλασσα.

Προς επίρρωση αυτού, η Ρωσική Ομοσπονδία ανοίγει καθημερινά από τις 08:00 έως τις 19:00 (ώρα
Μόσχας) έναν ανθρωπιστικό διάδρομο, ο οποίος είναι μια ασφαλής λωρίδα νοτιοδυτικά των 
χωρικών υδάτων της Ουκρανίας, μήκους 80 ναυτικών μιλίων και πλάτους 3 ναυτικών μιλίων.

Λεπτομερείς πληροφορίες στα αγγλικά και στα ρωσικά σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του 
θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου μεταδίδονται καθημερινά κάθε 15 λεπτά στο ραδιόφωνο 
VHF στο διεθνές κανάλι 14 και 16.

Ταυτόχρονα, οι αρχές του Κιέβου συνεχίζουν να αποφεύγουν τη συνεργασία με εκπροσώπους 
κρατών και πλοιοκτητριών εταιρειών για την επίλυση του ζητήματος της εξασφάλισης της 
ασφαλούς διέλευσης ξένων πλοίων προς την περιοχή συγκέντρωσης.

Ο κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα από τις Ουκρανικές νάρκες που παρασύρονται από τις άγκυρές τους 
κατά μήκος των ακτών των λοιπών κρατών της Μαύρης Θάλασσας, εξακολουθεί να υφίσταται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό.

Η Ρωσική Ομοσπονδία λαμβάνει ένα πλήρες φάσμα ολοκληρωμένων μέτρων για τη διατήρηση της 
ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας στα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής 
Θάλασσας.



Συνεργεία αποναρκοθέτησης των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτικής Προστασίας της 
Ρωσίας εκτελούν καθήκοντα εκκαθάρισης εδάφους και εγκαταστάσεων στο έδαφος των Λαϊκών 
Δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ελέγχθηκαν 
συνολικά 1.541,2 εκτάρια, εκ των οποίων 3,9 εκτάρια, 35 κτίρια (συμπεριλαμβανομένων 2 
νοσοκομείων και 2 σχολείων), 1 γέφυρα και 7,6 χιλιόμετρα δρόμων. Εντοπίστηκαν και 
εξουδετερώθηκαν 7.386 εκρηκτικά, εκ των οποίων τα 235 κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι ομοσπονδιακές εκτελεστικές αρχές, μαζί με φορείς της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διάφορες 
δημόσιες οργανώσεις, πατριωτικά κινήματα, συνεχίζουν να συγκεντρώνουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι κύριοι συντελεστές της προσπάθειας αρωγής ήταν:

το Υπουργείο Πολιτικής Άμυνας, Εκτάκτων Αναγκών και Εξάλειψης των Συνέπειων Φυσικών 
Καταστροφών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, το Υπουργείο 
Μεταφορών, Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης, 
Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κρατικής 
Καταγραφής, Κτηματολογίου και Χαρτογραφίας, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Θαλάσσιων και 
Ποτάμιων Μεταφορών, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία Εθνικοτήτων, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών, 
οι Συμπατριώτες που ζουν στο εξωτερικό και η Διεθνής Ανθρωπιστική Συνεργασία,
οι Δημοκρατίες Μπουριατίας, Νταγκεστάν, Κριμαίας, Ταταρστάν, Δημοκρατίας της Τσετσενίας, οι 
περιφέρειες Αλτάι, Υπερ-Βαϊκάλη, Κρασνοντάρ και Πριμόρσκι Κράις, οι περιφέρειες Αρχαγγέλσκ, 
Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ, Κουρσκ, Λένινγκραντ, Μόσχας, Νόβγκοροντ, Νοβοσιμπίρσκ, Ροστόφ, 
Τούλα και Ουλιάνοφσκ, καθώς και η πόλη της Μόσχας,

Μεταξύ πολιτικών κομμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων: η Ενωμένη Ρωσία, ο Λαϊκό 
Μέτωπο Πανρωσικό Δημόσιο Κίνημα, η Πανρωσική Δημόσια Οργάνωση Βετεράνων «Μπόγιεβοε 
Μπράτστοβο», η Ρωσική Ανθρωπιστική Αποστολή αυτόνομη μη κερδοσκοπική οργάνωση για την 
υποστήριξη ανθρωπιστικών προγραμμάτων και η Πανρωσική Δημόσια και Κυβερνητική 
Οργάνωση Ένωση Γυναικών της Ρωσίας.

Περισσότεροι από 23.000 τόνοι ειδών πρώτης ανάγκης και πακέτων τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων παιδικών τροφών και φαρμάκων, έχουν ετοιμαστεί στα σημεία παραλαβής.

Στα απελευθερωμένα εδάφη, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις και οι στρατιωτικές μονάδες των 
Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ δημιουργούν όλες τις απαραίτητες 
συνθήκες για μια ειρηνική και ασφαλή ζωή, παρέχοντας στον πληθυσμό ολοκληρωμένη 
βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της απρόσκοπτης πρόσβασης σε οποιαδήποτε ανθρωπιστική 
βοήθεια.

Από τις 2 Μαρτίου έχουν ήδη παραδοθεί στην Ουκρανία 20.973,4 τόνοι ανθρωπιστικού φορτίου, 
έχουν πραγματοποιηθεί 1.025 ανθρωπιστικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων 3 δράσεων στις 
περιοχές Χάρκοβο και Χερσώνα, καθώς και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ, κατά τη 
διάρκεια των οποίων 245 τόνοι ειδών πρώτης ανάγκης, φαρμάκων και τροφίμων παραδόθηκαν 
στον άμαχο πληθυσμό των απελευθερωμένων περιοχών.

Στις 19 Μαΐου έχουν προγραμματιστεί και πραγματοποιούνται 6 ανθρωπιστικές δράσεις στις 
περιοχές Χάρκοβο και Ζαπορόζιε, καθώς και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ, κατά τη 
διάρκεια των οποίων θα διανεμηθούν 281 τόνοι ειδών πρώτης ανάγκης, φαρμάκων και τροφίμων.


