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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση 10.00 μ.μ., 15.03.2022.

Διαπραγματεύσεις - Γύρος 4. Ένας ακόμη γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας έγιναν σε
εικονική μορφή. Οι γενικές προτεραιότητες παραμένουν αμετάβλητες - ειρήνη, κατάπαυση του πυρός, άμεση αποχώρηση
των στρατευμάτων και εγγυήσεις ασφαλείας. Η ημέρα έκλεισε με τεχνική παύση και οι διαπραγματεύσεις θα ανανεωθούν
σήμερα.

Πόλεις υπό την επίθεση. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί των αστικών υποδομών. Για δεύτερη μέρα οι ακατέργαστοι
πύραυλοι έπληξαν τρεις πολυκατοικίες σε διάφορες περιοχές του Κιέβου. Ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν 15 δήμους στην
περιφέρεια του Ντόνετσκ. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 37 αντικείμενα πολιτικής υποδομής
καταστράφηκαν. Από την αρχή του πολέμου, η Ρωσία έχει καταστρέψει περίπου 600 κτίρια κατοικιών στο Χάρκιβ. Ειρηνικές
συγκεντρώσεις στην περιοχή Χερσώνα - τη Δευτέρα οι πολίτες της Μπιλοζέρκα συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις κατά
των Ρώσων κατακτητών. Στο Ρουμπίζνε, στην περιφέρεια Λουγάνσκ, οι κατακτητές κατέστρεψαν ένα οικοτροφείο για παιδιά,
ένα νοσοκομείο της πόλης, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Λόγω της αεροπορικής επιδρομής στον πύργο της τηλεόρασης
και του ραδιοφώνου κοντά στο Ρίβνε την προηγούμενη μέρα σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι.

Συνεχίζονται οι διώξεις και οι απαγωγές δημοσίων αξιωματούχων από τα ρωσικά στρατεύματα. Χθες πυρπολήθηκε το σπίτι
του γραμματέα του συμβουλίου της Χερσώνας. Ο ρωσικός στρατός απήγαγε έναν ιερέα της εκκλησίας του Ορθόδοξου
Πατριαρχείου της Ουκρανίας απευθείας από το σπίτι του στο κατεχόμενο Μπερντιάνσκ. Συνελήφθη και οδηγήθηκε προς
άγνωστη κατεύθυνση. Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης, ο οποίος είχε απαχθεί στο παρελθόν, κρατείται όμηρος στο κατεχόμενο
Λουγάνσκ.

Ανθρωπιστική κατάσταση: Οι Ρώσοι άρχισαν να αφήνουν τον κόσμο να βγει από τη Μαριούπολη και τελικά ξεκίνησε ένας
«πράσινος διάδρομος», λέει σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης. Περίπου 160 ιδιωτικά οχήματα κατάφεραν να
φύγουν από την πόλη. Ωστόσο, η ανθρωπιστική βοήθεια δεν έχει καταφέρει να φτάσει ξανά στην πόλη, αποκλεισμένη στο
Μπερντιάνσκ. Από την αρχή του πολέμου, περισσότεροι από 2100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Ωστόσο, ανεπίσημοι αριθμοί
λένε ότι είναι κοντά στις 20.000, καθώς οι ακριβείς αριθμοί είναι αδύνατο να υπολογιστούν λόγω των συνεχιζόμενων
βομβαρδισμών. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Σεβεροντόνετσκ της περιφέρειας Λουγάνσκ. Ο
ανθρωπιστικός διάδρομος θα ξεκινήσει ξανά στην περιοχή Σούμι.

Εξωτερική πολιτική: Οι πρωθυπουργοί της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και της Ουκρανίας
υπέγραψαν την κοινή δήλωση. "Η Βαρσοβία και το Βίλνιους τονίζουν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει αμέσως το καθεστώς
της υποψήφιας χώρας στην ΕΕ και να γίνει μέλος της ΕΕ με την ταχεία διαδικασία", ανέφερε η δήλωση. Ο Πρόεδρος του
κοινοβούλιου της Δημοκρατίας της Λετονίας απηύθυνε επιστολή υποστήριξης προς την Ουκρανία η οποία επιβεβαιώνει την
υποστήριξη των φιλοδοξιών της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ. Το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Εσθονίας (Riigikogu)
ενέκρινε απόφαση με την οποία καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να κλείσουν τον ουκρανικό ουρανό από την Ρωσία επιτιθέμενο
κράτος. Αυτή είναι η πρώτη απόφαση του κοινοβουλίου μιας χώρας που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Το Ισραήλ
εξέφρασε την ετοιμότητά του να αναλάβει ρόλους διαμεσολαβητή μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δήλωσε ο Andrii Yermak,
επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας. Το Διεθνές Δικαστήριο θα ανακοινώσει το διάταγμά του για τα
προσωρινά μέτρα για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας την Τετάρτη 16 Μαρτίου.

Σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας: Από το Σαββατοκύριακο, οι ακτιβιστές της ουκρανικής κοινότητας στην Πολωνία έχουν
ξεκινήσει έναν αποκλεισμό της κυκλοφορίας εμπορευμάτων προς τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Λευκορωσία. Με αυτόν τον
τρόπο, τα φορτηγά προσπαθούν να αποθηκεύσουν και να φέρουν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία τα εμπορεύματα που έχουν
πληγεί από τις κυρώσεις και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων τους αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις δραστηριότητες στις
χώρες. Ως εκ τούτου, πάνω από 15 χιλιόμετρα ουρά φορτηγών με ρωσικές και λευκορωσικές πινακίδες σχηματίστηκε στα
σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας.

Ενεργειακή ασφάλεια: Τα ρωσικά στρατεύματα διατηρούν την πυρηνική ασφάλεια σε κίνδυνο. Μια μέρα μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής στον πυρηνικό σταθμό Τσορνόμπιλ, ο ρωσικός στρατός κατέστρεψε ξανά τις γραμμές
ηλεκτρικού ρεύματος που τροφοδοτούσαν τον πυρηνικό σταθμό Τσορνόμπιλ και την πόλη Σλαβούτιτς. Αργότερα το βράδυ, ο
ΔΟΑΕ ενημέρωσε ότι η παροχή ρεύματος αποκαταστάθηκε και πάλι. Το προσωπικό του πυρηνικού σταθμού Τσορνόμπιλ δεν
μπορεί πλέον να συνεχίσει τη συντήρηση του εξοπλισμού που σχετίζεται με την ασφάλεια λόγω της σωματικής και
ψυχολογικής του κόπωσης αφού εργάστηκε ασταμάτητα για σχεδόν τρεις εβδομάδες. Τα ρωσικά στρατεύματα ανατίναξαν
μέρος των πυρομαχικών στην τοποθεσία του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια που κατέλαβε. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά
στα ερείπια του εκπαιδευτικού κέντρου και της μονάδας ισχύος υπ’ αριθ. 1. Διαβάστε περισσότερα για τις πυρηνικές απειλές
στο σχόλιο του ειδικού ενέργειας των UA.
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Τα ρωσικά στρατεύματα κατέστρεψαν μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στη Βασίλιβκα της περιφέρειας Ζαπορίζια. Επί του
παρόντος απαιτείται σημαντική αποκατάσταση της δομής και του εξοπλισμού του αντλιοστασίου λυμάτων υπ’ αριθ. 1. Τα
νερά που επιστρέφουν από την πόλη εισέρχονται πλέον στο Δνείπερο χωρίς καμία επεξεργασία, γεγονός που αποτελεί
σημαντική περιβαλλοντική απειλή.

Κυρώσεις. Συνεχίζονται οι παγκόσμιες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η ΕΕ παρουσίασε το τέταρτο πακέτο κυρώσεων. Μια
απαγόρευση θα αγγίξει τον ρωσικό χάλυβα και τον σίδηρο, μια απαγόρευση εξαγωγών σε είδη πολυτελείας,
συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων αξίας άνω των 50.000 ευρώ (55.000 $) και μια απαγόρευση επενδύσεων σε εταιρείες
πετρελαίου και στον ενεργειακό τομέα. Επιπλέον, θα στοχεύει προϊόντα πολυτελείας όπως χαβιάρι, ορισμένα κρασιά, πούρα,
δερμάτινες βαλίτσες, διαμάντια, ορισμένα ηλεκτρονικά είδη, ορισμένα μουσικά όργανα, ακόμη και εξοπλισμό για μπιλιάρδο
και μπόουλινγκ, μεταξύ άλλων προϊόντων.

Προηγουμένως, η Κεντρική Τράπεζα των Μπαχάμες είχε απαγορεύσει στα υπόλογα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να
πραγματοποιούν συναλλαγές με Ρώσους και Λευκορώσους που υπόκεινται σε κυρώσεις από τη Δύση. Η αμερικανική
εταιρεία κατασκευής υποδημάτων και ρούχων Vans κλείνει τη λειτουργία της. Η γερμανική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού
Bosch δήλωσε ότι σταμάτησε να προμηθεύει προϊόντα στη Ρωσία

Γεωργία: Η Ουκρανία, που συχνά αποκαλείται «καλάθι ψωμιού της Ευρώπης», ανεξάρτητα από τον συνεχιζόμενο πόλεμο,
οι αγρότες προετοιμάζονται για μια νέα γεωργική περίοδο. Οι ανάγκες των Ουκρανών αγροτών καλύπτονται κατά 84%, σε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΜΑΠ) - κατά 55%, σπόρους - κατά 78%, η πιο κρίσιμη είναι έλλειψη καυσίμων για γεωργικά
μηχανήματα, αλλά η κατάσταση ήδη επιλύνεται σε επίπεδο ανώτατων στελέχων, λέει ο υπουργός γεωργίας. Είναι δύσκολο
να προβλεφθεί περαιτέρω καλή προσφορά, καθώς όλα εξαρτώνται από τη στρατιωτική κατάσταση στη χώρα. Ο κύριος
κίνδυνος προέρχεται από τα ρωσικά στρατεύματα που προσπαθούν να καταστρέψουν τόσο τις μη στρατιωτικές υποδομές
όσο και τα γεωργικά μηχανήματα.

Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία παρέχει στην ΕΕ το 57% των εισαγωγών καλαμποκιού της, το 42% της ελαιοκράμβης και το 47%
του ηλίανθου. Αλλά με τον αποκλεισμό του θαλάσσιου λιμανιού της Μαύρης θάλασσας, η περαιτέρω αλυσίδα εφοδιασμού
των εξαγωγών είναι υπό αμφισβήτηση. Ως εκ τούτου, η ΕΕ συζητά επί του παρόντος τους πιθανούς τρόπους για να
ξεπεραστεί η αναστάτωση.

Ελέγξτε τον χάρτη των κατευθύνσεων εξαγωγής ουκρανικής γεωργίας.

Υποστηρίξτε τα ζώα. Επί του παρόντος, ο αριθμός των ζωολογικών κήπων σε ολόκληρη την Ουκρανία είναι χωρίς
προμήθεια για ζώα. Ο ζωολογικός κήπος του Χάρκιβ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο της ολοκληρωτικής καταστροφής,
καθώς η πόλη βρίσκεται υπό συνεχή βομβαρδισμό. Οι εθελοντές ρισκάρουν τη ζωή τους βρίσκοντας προμήθεια και
φροντίζοντας τα ζώα. Μάθετε πώς να υποστηρίζετε τα ζώα ακολουθώντας τον σύνδεσμο.

Στατιστική.
● Ο τρέχων εκτιμώμενος αριθμός των ανθρώπων που επηρεάστηκαν στην Ουκρανία είναι 18 εκατομμύρια, εκ των

οποίων 6,7 εκατομμύρια είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη
χώρα, σύμφωνα με τον WHO.

● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες του
ρωσικού στρατού στις 6 π.μ., 15 Μαρτίου 2022: στρατιώτες - περισσότερα από 13.500, άρματα μάχης ‒ 404, APV ‒
1.279, συστήματα πυροβολικού – 150, MLRS - 64 , συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου - 36, αεροσκάφη – 81,
ελικόπτερα – 95, οχήματα – 640, ελαφρά ταχύπλοα – 3, δεξαμενές καυσίμων – 60, UAV επιχειρησιακό-τακτικό
επίπεδο – 9.

Κάθε δράση μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!

● Στηρίξτε το ανθρωπιστικό κέντρο δίπλα σας.
● 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 ενημερώσεις μας στο Twitter και στον ιστότοπό μας.
● Μοιραστείτε τις αλήθειες - μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση και τον ιστότοπο.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη της Ουκρανίας! Σλάβα Ουκρανία! Δόξα στην Ουκρανία!
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