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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 19.03.2022.
Εξωτερική πολιτική. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι ενημέρωσε για τη συνομιλία του με την πρόεδρο της EΕ, Ursula von der
Leyen: «Το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ θα ετοιμαστεί
εντός μερικών μηνών». Εν τω μεταξύ, ο Mateusz Morawiecki, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, ανακοίνωσε το
πρόγραμμα «Ασπίδα κατά του Πούτιν». Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην απορωσοποίηση της πολωνικής και
ευρωπαϊκής οικονομίας, στην ενεργειακή διαφοροποίηση, στη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και στους
αγρότες.

«Μη καλοδεχούμενοι». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγορεύει σε Ρώσους και Λευκορώσους διπλωμάτες την
είσοδο στα κτίριά του, δήλωσε η πρόεδρος του ΕΚ Ρομπέρτα Μέτσολα. Επίσης, η Βουλγαρία απελαύνει 10 Ρώσους
διπλωμάτες και ακολουθούν επίσης η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία που δίνουν 72 ώρες στους Ρώσους
διπλωμάτες να εγκαταλείψουν τις χώρες τους.

ΗΠΑ-Κίνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε σε μια δίωρη τηλεδιάσκεψη με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι
Τζινπίνγκ προειδοποιώντας για «τις συνέπειες εάν η Κίνα παράσχει υλική υποστήριξη στη Ρωσία». Η Κίνα συνεχίζει
να διαβεβαιώνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να συμμετάσχουν στον πόλεμο, όπως επίσης αρνείται ότι
σκέφτεται να υποστηρίξει το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν στη σκηνή. Ο Πούτιν έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την έναρξη του πολέμου στην
Ουκρανία. Η εμφάνισή του ήταν αφιερωμένη στην όγδοη επέτειο της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία και
την έγκριση του τρέχοντος πολέμου. Απευθύνθηκε σε πλήθος δεκάδων χιλιάδων Ρώσων στο μεγαλύτερο στάδιο της
Μόσχας. Οι επίσημες ρωσικές δημοσκοπήσεις και η ρωσική δημόσια συγκέντρωση την Παρασκευή θα πρέπει να
αμφισβητηθούν, καθώς η Ρωσία έχει ένα καλά ενορχηστρωμένο σύστημα χειραγώγησης δεδομένων, καθώς και
συχνά ασκεί πίεση στους εργαζόμενους των εθνικών επιχειρήσεων, ωστόσο η πρόσφατη έρευνα που
πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα ανεξάρτητων ερευνών οργανώσεις δείχνει τουλάχιστον το 58% της δημόσιας
υποστήριξης των αποφάσεων του Πούτιν.

Πόλεις υπό την επίθεση. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ενημέρωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα πέτυχαν εν
μέρει στην επιχειρησιακή περιοχή του Ντόνετσκ - στέρησαν προσωρινά από την Ουκρανία την πρόσβαση στην
Αζοφική Θάλασσα. Η Μαριούπολη και το Μπερντιάνσκ είναι μεταξύ των βασικών πόλεων-λιμανιών που έχουν
πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα, η οποία συνδέεται με τη Μαύρη Θάλασσα και θα αποτελούσε σημαντική απώλεια
για την Ουκρανία. Στο Χάρκιβ, ένας ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Ινστιτούτου
Δημόσιας Διοίκησης του Χάρκιβ της Εθνικής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης υπό τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Στο
Σούμι, ένα κτίριο αποθήκης με προϊόντα μπογιάς και βερνικιού σε έκταση άνω των 6.000 τετραγωνικών μέτρων
έπιασε φωτιά από βομβαρδισμούς πυροβολικού. Στο Τροστιανέτς, στην περιφέρεια Σούμι, τα ρωσικά
στρατεύματα βομβάρδισαν ένα νοσοκομείο. Στο Κίεβο, το ρωσικό βαρύ πυροβολικό βομβάρδισε τη σειρά των
ιδιωτικών κατοικιών στην περιοχή Σβιατόσινσκι. Το Κραματόρσκ, στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, δέχθηκε το σφοδρό
βομβαρδισμό. Δεκάδες θύματα αναφέρονται στο Μικολάιβ μετά από πρωινούς βομβαρδισμούς και αεροπορικές
επιδρομές. Ο δήμαρχος του Μικολάιβ ανέφερε ότι τα συστήματα συναγερμού αεροπορικής επιδρομής δεν θα
μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει καθώς ο βομβαρδισμός εκτοξεύτηκε από κοντινή απόσταση, είτε από τη Χερσώνα
είτε από την Κριμαία.

Ο επικεφαλής της συγχωνευμένης κοινότητας Βελικομπουρλίτσκα απελευθερώθηκε από τη ρωσική αιχμαλωσία.
Ωστόσο, ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου της Νοβά Καχόβκα παραμένει στη ρωσική αιχμαλωσία για
δεύτερη μέρα. Η σύζυγός του αναφέρει ότι βασανίζεται και καλείται να εξασφαλίσει την πίστη του στη Ρωσία.

Ανθρωπιστική κατάσταση. Το Γραφείο του Προέδρου ενημερώνει ότι 9.145 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα
μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων - 4.972 από τη Μαριούπολη, εκ των οποίων 1.124 ήταν παιδιά. Ο Ουκρανός
διαμεσολαβητής Ντενίσοβα ενημέρωσε ότι 130 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα ερείπια του Δραματικού Θεάτρου
της Μαριούπολης, ενώ περισσότεροι από 1000 παραμένουν εκεί. Την ετοιμότητά τους να ανοικοδομήσουν το
μαιευτήριο στη Μαριούπολη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Η απόφαση συνδέεται με το γεγονός ότι η
πλειονότητα των Ουκρανών Ελλήνων ζει στην Περιφέρεια του Ντονέτσκ, ιδιαίτερα κοντά στη Μαριούπολη.

ΜΜΕ υπό επίθεση. Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να στοχεύουν εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που
αναφέρουν από το έδαφος. "Η δημοσιογράφος μας Βικτώρια Ρόστσινα κρατείται αιχμάλωτη από τους Ρώσους
κατακτητές. Έκανε ρεπορτάζ από hotspots στην ανατολική και νότια Ουκρανία από την αρχή του ρωσο-ουκρανικού
πολέμου. Στις 12 Μαρτίου, δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με τη Βικτώρια", δήλωσε το Hromadske Int. Εν τω
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μεταξύ, αυτή την εβδομάδα οι δημοσιογράφοι των ουκρανικών τηλεοπτικών καναλιών (ICTV, 1+1, Nastoyashcheye
Vremia) έπεσαν κάτω από τον βομβαρδισμό. Ακολουθήστε την καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης με
εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στην Ουκρανία.

Επιχείρηση. Από την αρχή του πολέμου, οι περισσότερες από 220 διεθνείς επιχειρήσεις εγκατέλειψαν τη Ρωσία.
Ωστόσο, οι παγκόσμιες εταιρείες όπως η Nestle, η Danone, η Unilever, η P&G, η Volkswagen, η BMW
(https://twitter.com/BMW), η Mercedes εξακολουθούν να λειτουργούν. Σκληρές δημόσιες κριτικές έρχονται ιδιαίτερα
στη Danone και τη Nestle με τα επιχειρήματα ότι αποκομίζουν τα κέρδη τους από τον πόλεμο και τη διατροφή των
παιδιών.

Πολιτισμός. Από την αρχή του πολέμου, αρκετοί Ουκρανοί καλλιτέχνες έχουν σκοτωθεί από ρωσικά στρατεύματα. Ο
Ουκρανός χορευτής μπαλέτου Αρτέμ Ντατσίσιν σκοτώθηκε από τα πυρά των Ρώσων εισβολέων στο Κίεβο.
Τραυματίστηκε βαριά και πέθανε στο νοσοκομείο. Η διάσημη ηθοποιός Οξάνα Σβέτς σκοτώθηκε από επίθεση με
ρουκέτα

Μάθετε περισσότερα για τη Μαριούπολη. Η ουκρανική υπηρεσία ροής Takflix κυκλοφόρησε 4 ταινίες μικρού
μήκους που έγιναν από ντόπιους της Μαριούπολης το 2017-2021. Το 50% των πωλήσεων εισιτηρίων θα αποσταλεί
στον λογαριασμό του Δημοτικού Συμβουλίου της Μαριούπολης για τις επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες ενόψει της
ρωσικής εισβολής. Παρακολουθήστε εδώ.

Στατιστική:

● Περισσότεροι από 1.080 πύραυλοι κατά της Ουκρανίας έχουν εκτοξευθεί στην Ουκρανία από τη Ρωσία από
την αρχή της ευρείας κλίμακας εισβολής, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

● Στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου έχουν χάσει τη ζωή τους 222 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 60 άμαχοι,
4 παιδιά. Τραυματίστηκαν 889 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 241 πολίτες, 18 παιδιά.

● Σχεδόν 10 εκατομμύρια Ουκρανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, περίπου 6,5 εκατομμύρια
Ουκρανοί εκτοπίστηκαν εσωτερικά και 3,2 εκατομμύρια εγκατέλειψαν την Ουκρανία.

● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες
του ρωσικού στρατού στις 6 π.μ., 19 Μαρτίου 2022: προσωπικό - περίπου 14.400, άρματα μάχης ‒ 466,
APV ‒ 1470, συστήματα πυροβολικού – 213, MLRS - 72, συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου - 44,
αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας – 95, ελικόπτερα – 115, οχήματα με μαλακό δέρμα – 914, ελαφρά ταχύπλοα
– 3, βυτιοφόρα καυσίμων – 60, UAV επιχειρησιακού-τακτικού επιπέδου – 17, ειδικός εξοπλισμός – 11.

Κάθε ενέργεια μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι πολύ μικρή!

● Σταματήστε να αγοράζετε από εταιρείες που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία
(Nestle, Danone, Unilever) – πληρώνοντας τες, τροφοδοτείτε τον ρωσικό στρατό και τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία. Υποστηρίξτε τους τοπικούς παραγωγούς σας, θα το εκτιμούσαν.

● Μπορείτε να υποστηρίξετε με ένα κλικ το City of Goodness (βοηθώντας τις μητέρες και τα παιδιά
τους), το Help Ukraine Aid Centre, το Lesia Ukrainka Theatre in Lviv (φιλοξενεί και υποστηρίζει
καταφύγια).

● 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.

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