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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 16.03.2022.

Μαριούπολη. Καλά νέα - 2.000 αυτοκίνητα με εκκενωμένους έφυγαν από τη Μαριούπολη. Περίπου ο ίδιος αριθμός
αυτοκινήτων βρίσκεται ακόμα στην έξοδο από την πόλη, λέει το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαριούπολης. Περίπου 20.000
άνθρωποι έφυγαν από τη Μαριούπολη κατά μήκος του ανθρωπιστικού διαδρόμου με τα δικά τους αυτοκίνητα. Άσχημα νέα -
οι γιατροί και οι ασθενείς του Περιφερειακού Νοσοκομείου Εντατικής Θεραπείας στη Μαριούπολη πιάστηκαν όμηροι από
Ρώσους επιβαίνοντες. Ο εκπρόσωπος του ιατρικού προσωπικού κατάφερε να στείλει το εξής μήνυμα: «Δεν μπορεί κανείς να
φύγει από το νοσοκομείο. Υπάρχουν πυροβολισμοί και βομβαρδισμοί. Μένουμε στο κελάρι του νοσοκομείου. Κανένα
αυτοκίνητο δεν μπορεί να πλησιάσει το νοσοκομείο και αυτή η κατάσταση δεν έχει αλλάξει εδώ και δύο ημέρες. Τα
πολυώροφα σπίτια γύρω από το νοσοκομείο καίγονται… Οι Ρώσοι έχουν αναγκάσει πάνω από 400 άτομα από την
πλησιέστερη περιοχή να μπουν στο νοσοκομείο. Δεν επιτρέπεται να φύγουμε». Επίσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα
ρωσικά στρατεύματα έχουν ξεκινήσει την επίθεση από τη θάλασσα. Ρωσικά πλοία βρίσκονταν κοντά στο χωριό
Μπιλοσαράισκα κοσά, από όπου είχε ξεκινήσει η επίθεση. Επιπλέον, η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να φτάσει στην
πόλη - τα φορτηγά προσπαθούν να φύγουν από το Μπερντιάνσκ, στη συνέχεια μπλοκάρονται στο δρόμο προς τη
Μαριούπολη και αργότερα επιστρέφουν πίσω.

Πόλεις υπό την επίθεση. Χθες, τα ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο του Ντνίπρο. Συνεχίζουν τη στρατηγική
τους να καταστρέφουν αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ουκρανία. Μια άλλη πολυκατοικία 12 ορόφων βομβαρδίστηκε στο
Κίεβο. Για πρώτη φορά, οι Ρώσοι κατακτητές βομβάρδισαν πολιτικούς στόχους στη Ζαπορίζια, συμπεριλαμβανομένου του
σιδηροδρομικού σταθμού. Σφοδρές μάχες έγιναν στο Ρουμπίζνε της περιφέρειας Λουγάνσκ. Οι αεροπορικές επιδρομές
έπληξαν το Μπερτνίτσιβ, στην περιφέρεια Ζιτόμιρ και τη Μαρχάλιβκα, στην περιφέρεια Κιέβου. Οι εκρήξεις ακούστηκαν όλη
τη νύχτα στη Χερσώνα. Για μέρες σχεδόν όλες οι συνοικίες του Χάρκιβ βομβαρδίζονται από τους κατακτητές. Στην περιφέρεια
του Μικολάιβ, ο ακτιβιστής του Μπερντιάνσκ, Βιτάλι Σεφτσένκο, απήχθη από ρωσικά στρατεύματα μετά την ειρηνική
διαδήλωση που οργάνωσε πριν. Στην περιφέρεια Κιέβου, οι εθελοντές και υπάλληλοι της διοίκησης από τη Μπούτσα
πιάστηκαν όμηροι από τους κατακτητές, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο. Ένας τηλεοπτικός πύργος εκπομπής,
ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής επικοινωνίας δέχθηκε πυρά από Ρώσους κατακτητές στη Βίνιτσα.

Ανθρωπιστική κατάσταση. Στις 15 Μαρτίου, επτά από τους εννέα ανθρωπιστικούς διαδρόμους άνοιξαν και σχεδόν 29.000
άνθρωποι απομακρύνθηκαν, λέει η υπουργός Βερεστσούκ. Η κατάσταση στις περιοχές της Χερσώνας επιδεινώνεται. Σε
οικισμούς, ιδιαίτερα μικρούς, η κατάσταση είναι καταστροφική. Οι άνθρωποι έχουν σοβαρή έλλειψη ιατρικών και τροφίμων.
Δυσκολίες υπάρχουν και στην παροχή ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού. Την Τρίτη, 320 θάλαμοι εκκενώθηκαν από το
οικοτροφείο Οσκίλκι και οι αρχές υπολογίζουν σε έναν «πράσινο διάδρομο» από την πόλη Ιζιούμ για να συνεχιστεί η
περαιτέρω εκκένωση.

Εξωτερική πολιτική. Επίσκεψη πρωθυπουργών. Οι πρωθυπουργοί της Πολωνίας, της Τσεχίας και της Σλοβενίας
ταξίδεψαν στο Κίεβο για να συναντήσουν τον Ζελένσκι. «Ο σκοπός της επίσκεψης είναι να επιβεβαιωθεί η απερίφραστη
υποστήριξη ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και να παρουσιαστεί
ένα ευρύ πακέτο υποστήριξης για το ουκρανικό κράτος και την κοινωνία», έγραψε η πολωνική κυβέρνηση. Είναι οι πρώτοι
δυτικοί ηγέτες που επισκέπτονται την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου. Μετά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι στην καθημερινή
του ομιλία προς τους Ουκρανούς, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την επίσκεψη και κάλεσε «όλους τους φίλους της
Ουκρανίας να επισκεφθούν το Κίεβο. Μπορεί να είναι επικίνδυνο εδώ, είναι αλήθεια. Γιατί ο ουρανός μας δεν είναι ακόμα
κλειστός για ρωσικούς πυραύλους και αεροσκάφη».

Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Ρωσία αποχωρεί επίσημα από το Συμβούλιο της Ευρώπης λίγο πριν αποβληθεί επίσημα. Είναι
μόνο η δεύτερη χώρα που αποχωρεί από τον όμιλο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρακτικά, η απόφαση σημαίνει άγνοια
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οι Ρώσοι πολίτες δεν θα μπορούν να προσφεύγουν στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η ρωσική κυβέρνηση μπορεί να επαναφέρει τη θανατική ποινή.
Ωστόσο, η ένταξη της Ρωσίας de jure θα λήξει στο τέλος του οικονομικού έτους, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου. Εν τω μεταξύ,
μετά την απόφαση της αποχώρησης της Ρωσίας το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνώρισε επίσημα την Υπερδνειστερία ως
Ζώνη Ρωσικής Κατοχής.

Ουκρανία-ΝΑΤΟ. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι στην ομιλία του προς τους ηγέτες της στρατιωτικής συμμαχίας JEF (Joint
Expeditionary Force) υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, έδωσε ένα σημάδι ότι δεν αναμένει η Ουκρανία να ενταχθεί
στο ΝΑΤΟ σύντομα. "Επί χρόνια ακούμε για το πώς υποτίθεται ότι είναι ανοιχτή η πόρτα (για ένταξη στο ΝΑΤΟ), αλλά τώρα
ακούμε ότι δεν μπορούμε να μπούμε. Και είναι αλήθεια, και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί", είπε. «Χαίρομαι που οι άνθρωποι
μας αρχίζουν να το καταλαβαίνουν αυτό και βασίζονται στον εαυτό τους και στους συνεργάτες μας που μας βοηθούν»,
πρόσθεσε.
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ΠΟΕ. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τις χώρες της G7 και άλλους ομοϊδεάτες εταίρους (Αλβανία, Αυστραλία,
Ισλανδία, Δημοκρατία της Κορέας, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία), θα σταματήσει να
αντιμετωπίζει τη Ρωσία ως το µάλλον ευνοούμενο κράτος εντός του πλαισίου του ΠΟΕ από σήμερα.», λέει ο Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντομπρόβσκις. Η απόφαση θα στερήσει τη Ρωσία από προτεραιότητα και
ευνοϊκά εμπορικά πλεονεκτήματα. Τώρα οι χώρες θα επιτρέψουν τα δικά τους τελωνειακά τέλη ή θα απαγορεύσουν τις
ρωσικές εισαγωγές αγαθών.

Διαπραγματεύσεις - Γύρος 4. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ωστόσο, οι δύο ομάδες έχουν κάνει διάλειμμα μέχρι
σήμερα και συνεχίζουν να εργάζονται στους υποομίλους. «Θα συνεχίσουμε αύριο. Μια πολύ δύσκολη και φαύλη διαδικασία
διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν θεμελιώδεις αντιφάσεις. Αλλά σίγουρα υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού. Κατά τη διάρκεια του
διαλείμματος, η εργασία σε υποομάδες θα συνεχιστεί…», λέει ο Σύμβουλος του Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της
Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Προστασία του περιβάλλοντος. Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σόιγκου απηύθυνε την προσωπική επιστολή αιτήματος στον
Πούτιν για την κοπή ουκρανικών δασών στις αμυντικές περιοχές. Το ξύλο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για στρατιωτικούς
σκοπούς, εκτός αν δεν χρειάζεται, τότε θα πουληθεί και όλο το κέρδος θα κατευθυνθεί σε στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτό θα
μπορούσε να αφορά κυρίως τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη.

Ψηφιακή ασφάλεια. Οι Anonymous πραγματοποίησαν επιτυχώς μια νέα κυβερνοεπίθεση σε ιστότοπους της ρωσικής
κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας),
παρεισφρήσαν τον ιστότοπο της ρωσικής κρατικής εταιρείας ατομικής ενέργειας Rosatom και υποσχέθηκαν να μοιραστεί
"αρκετά gigabyte δεδομένων" και πληροφορίες σχετικά με ασφάλεια της εταιρείας.

ΜΜΕ. Από την αρχή του πολέμου, τουλάχιστον 3 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τα ρωσικά στρατεύματα. Τρεις
δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στο Μικολάιβ, στο Κίεβο και στο Ιρπίν, σύμφωνα με τη Λιουντμίλα Ντενίσοβα. Είπε πως πολλοί
δημοσιογράφοι έχουν τραυματιστεί σκόπιμα από τις ρωσικές δυνάμεις από τις 24 Φεβρουαρίου. Χθες, ο δημοσιογράφος του
Fox News, Pierre Zakrzewski, και η Ουκρανή παραγωγός, Oleskandra Kuvshynova, σκοτώθηκαν κοντά στο Κίεβο, ενώ ένας
άλλος δημοσιογράφος τραυματίστηκε σοβαρά. Τα ρωσικά στρατεύματα παραβιάζουν οποιονδήποτε κανονισμό και επιτίθενται
σκόπιμα στον Τύπο.

Στατιστική.
● Από τις 24 Φεβρουαρίου, οι Ρώσοι έχουν εκτοξεύσει περισσότερους από 900 πυραύλους διαφόρων τύπων στην

Ουκρανία.
● 3500 αντικείμενα υποδομής καταστράφηκαν από τα ρωσικά στρατεύματα. Τουλάχιστον 28 θρησκευτικά κτίρια έχουν

υποστεί ζημιές ή καταστράφηκαν.
● Στοιχεία πρόσφατων δημοσκοπήσεων: Το 56% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο κύριος στόχος της εισβολής της

Ρωσίας είναι η πλήρης καταστροφή του ουκρανικού λαού και αυτή η άποψη κυριαρχεί σε όλες τις περιοχές της
Ουκρανίας. Η υποστήριξη για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ έχει μειωθεί ελαφρώς από ρεκόρ 76% έως 72%
τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ο κύριος λόγος είναι η απουσία απόφασης να κλείσει ο ουρανός πάνω από την
Ουκρανία, κάτι που ζήτησε σχεδόν το 90% των Ουκρανών.

● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες του
ρωσικού στρατού έως τις 6 π.μ., 16 Μαρτίου 2022: στρατιώτες - περίπου 13.800, άρματα μάχης ‒ 430, APV ‒ 1375,
συστήματα πυροβολικού – 190, MLRS - 70, συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου - 43, αεροσκάφη – 84, ελικόπτερα
– 108, οχήματα – 819, ελαφρά ταχύπλοα – 3, δεξαμενές καυσίμων – 60, UAV επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο – 11,
ειδικός εξοπλισμός – 10.

Κάθε ενέργεια 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 μας ενημερώσεις 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 Ουκραΐνιε! Δόξα στην Ουκρανία!
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