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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 13.03.2022.

Πόλεις υπό την επίθεση. Η Ρωσία ξεκίνησε προσπάθειες να προετοιμάσει το έδαφος για ένα παράνομο
δημοψήφισμα στη Χερσώνα, το ίδιο σενάριο όπως στην Κριμαία και το “L/DNR”. «Έχοντας υπόψη το σενάριο του
2014, οι Ρώσοι τώρα προσπαθούν απεγνωσμένα να οργανώσουν ένα ψευδές «δημοψήφισμα» για μια ψεύτικη
«λαϊκή δημοκρατία» στη Χερσώνα. Δεδομένης της μηδενικής υποστήριξης από τον λαό, θα είναι πλήρως
σκηνοθετημένο. Αν προχωρήσουν, πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η Χερσώνα
είναι και θα είναι πάντα η Ουκρανία», λέει ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμιτρό Κουλέμπα. Στο μεταξύ, ο
κόσμος βγαίνει στις διαδηλώσεις κάθε μέρα στη Χερσώνα ενάντια στους Ρώσους εισβολείς. Η αεροπορική
επιδρομή εξαπέλυσε μια ουκρανική στρατιωτική βάση Γιάβοριβ, στην περιφέρεια Λβιβ, 25 χιλιόμετρα μακριά από
τα πολωνικά σύνορα. Προκαταρκτικά 8 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στο Διεθνές Κέντρο Ειρηνευτικής και Ασφάλειας. 57
τραυματίες, 9 νεκροί. Προκαταρκτικά οι 30 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την περιφέρεια Σαράτοφ της Ρωσίας. Το
αεροδρόμιο Ιβάνο-Φρανκίβσκ βομβαρδίζεται για τρίτη φορά από την αρχή του πολέμου. Οι κατοικημένες περιοχές
του Σεβεροντονέτσκ, Ρουμπίζνε, Λισιτσάνσκ και Ποπάσνα δέχονται συνεχή πυρά. Στην Ποπάσνα, στην περιφέρεια
του Λουγκάνσκ, οι κατακτητές έριξαν απαγορευμένα πυρομαχικά φωσφόρου. Άλλες τρεις αεροπορικές επιδρομές
στο Τσερνίγιβ μέσα σε μια νύχτα. Στο Σβιατογόρσκ, στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, ο ρωσικός στρατός
βομβάρδισε το περιφερειακό κέντρο υγείας των παιδιών και δύο δωμάτια της Λαύρας του Σβιατογόρσκ, όπου
στεγάζονταν περίπου χίλιοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 200 παιδιά. Υπάρχουν αρκετοί
τραυματίες. Ο δήμαρχος του Ντνιπρορούντνε, Γιεβγέν Ματβιέγιεβ, απήχθη αφού προηγουμένως συμμετείχε σε
ειρηνικές διαδηλώσεις.

Ο επίκαιρος χάρτης επιθέσεων από τις 13 Μαρτίου.

Ανθρωπιστικές κρίσεις. Σχεδόν 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα hotspots στην περιοχή του Κιέβου το
Σάββατο. Κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας εκκένωσης ανθρώπων από το χωριό Περεμόγα, στην περιφέρεια
του Κιέβου, κατά μήκος ενός συμφωνημένου «πράσινου» διαδρόμου, τα ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν και
σκότωσαν μια συνοδεία αμάχων που αποτελούνταν αποκλειστικά από γυναίκες και παιδιά. Επτά άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί. Μετά τον πυροβολισμό, τα ρωσικά στρατεύματα ανάγκασαν την επιζήσασα
συνοδεία να επιστρέψει στο χωριό και δεν την άφησαν να βγουν από το χωριό. Η Μαριούπολη παραμένει
αποκομμένη από τους ζωντανούς πόρους. Η ανθρωπιστική βοήθεια κινείται αργά προς την κατεύθυνση της πόλης
αλλά δεν έχει φτάσει ακόμη. Το τζαμί της Μαριούπολης βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις. Περισσότεροι
από 80 ενήλικες και παιδιά κρύβονται εκεί από τους βομβαρδισμούς, μεταξύ των οποίων και πολίτες της Τουρκίας.
Ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν εναντίον τρένου εκκένωσης επιβατών στην περιφέρεια του Ντόνετσκ. Μια
συνεργάτρια προσωπικού τρένου σκοτώθηκε και μια άλλη τραυματίστηκε. Το τρένο εκτελούσε μια διαδρομή
εκκένωσης προς την πόλη Λίμαν για να μεταφέρει κατοίκους των περιφερειών Λουγάνσκ και Ντόνετσκ.

Ρωσικά στρατεύματα. Στις 11 Μαρτίου, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου ανακοίνωσε ότι περισσότεροι
από 16.000 «εθελοντές» από τη Μέση Ανατολή είχαν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο «απελευθερωτικό
κίνημα» της Ρωσίας για τις “Λαϊκές Δημοκρατίες” του Ντόνετσκ και του Λουγάνσκ. Ο Σόιγκου είπε ότι πολλοί από
τους εθελοντές πολέμησαν στο πλευρό της Ρωσίας στον αγώνα κατά του ISIS. Ο Μιχάιλο Ποντολιάκ, Σύμβουλος
του Προέδρου της Ουκρανίας, λέει ότι η πρόσληψη του ISIS και ο ισχυρισμός για χημικά όπλα που
χρησιμοποιήθηκαν από τον ουκρανικό στρατό μαρτυρούν μια προσπάθεια υλοποίησης του «συριακού σεναρίου»
στην Ουκρανία.

Η ηγεσία του ρωσικού στρατού νομιμοποίησε τις λεηλασίες, καθοδηγώντας τα στρατεύματά της σε τρόπο
«αυτάρκειας». Λαμβάνοντας υπόψη πολυάριθμες αναφορές ότι οι Ρώσοι στρατιώτες δεν έχουν επαρκείς πόρους
για να ζήσουν και ότι ο πόλεμος δεν είναι έμπειρος για να διαρκέσει τόσο πολύ. Ως εκ τούτου, η νομιμοποίηση της
λεηλασίας τους επιτρέπει να αποκτήσουν πόρους από τους αμάχους και τη διαθέσιμη πολιτική υποδομή. Το
Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας αναφέρει πολλές περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων κατά πολιτών: δολοφονίες,
βασανιστήρια, βιασμοί.

Λευκορωσία. Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας ανακοίνωσε ότι θα στείλει πέντε τάγματα-τακτικές ομάδες
στα σύνορα με την Ουκρανία για να αντικαταστήσουν τον στρατό μόνο και μόνο για την προστασία των συνόρων.
Οι στρατιώτες της Λευκορωσίας αρνούνται κατηγορηματικά να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας,
αναφέρει το Κέντρο Ασφάλειας Πληροφοριών. Οι στρατιώτες εγκαταλείπουν τη χώρα με τις οικογένειές τους για να
αποφύγουν την ανάπτυξη στην Ουκρανία. Για να καταπνίξει τις στρατιωτικές διαμαρτυρίες, η διοίκηση άρχισε να
διορίζει Ρώσους αξιωματικούς σε ανώτερες θέσεις του στρατού.
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Ενεργειακή ασφάλεια. 11 πολίτες από τη Rosatom ήρθαν στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια. Σύμφωνα με
εκπρόσωπο αυτής της ομάδας, στάλθηκαν για να αξιολογήσουν την πυρηνική και ραδιενεργή ασφάλεια μετά τον
βομβαρδισμό και την κατάληψη του σταθμού, καθώς και για να βοηθήσουν στις επισκευές. Ένας άλλος λόγος για
την εμφάνισή τους είναι η άρνηση της ουκρανικής ηγεσίας και του προσωπικού του πυρηνικού σταθμού να
συνεργαστούν με τους εισβολείς. Ο Γενικός Διευθυντής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσίοβ, επιβεβαίωσε τον ΔΟΑΕ ότι
περιορισμένος αριθμός εμπειρογνωμόνων της εταιρείας ήταν παρών στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στη
νοτιοανατολική Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε ότι η Rosatom είχε αναλάβει τον επιχειρησιακό έλεγχο ούτε ότι σκόπευε
να τεθεί το εργοστάσιο υπό τον έλεγχο συστήματος διαχείρησης της της Rosatom".

Εξωτερική πολιτική. Το Λβιβ φιλοξένησε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εκπροσωπούσαν τη
Λιθουανία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ισπανία. Συναντήθηκαν με Ουκρανούς βουλευτές και
εκπροσώπους των πολιτικοστρατιωτικών διοικήσεων του Λβιβ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ της
Ουκρανίας για να συζητήσουν τη συνεχιζόμενη κατάσταση και να εκφράσουν την υποστήριξή τους.

Κυριακάτικη ανάγνωση. Το Ατλαντικό Συμβούλιο ανέλυσε τη δημόσια υποστήριξη του Πούτιν στη Ρωσία. Αυτό
είναι «εντελώς συνεπές με μακροχρόνιες δημόσιες δηλώσεις και στόχους της εξωτερικής πολιτικής και είναι
ευπρόσδεκτο με ενθουσιασμό από τη σαφή πλειοψηφία των Ρώσων. Αυτός είναι ο δικός τους πόλεμος όσο και του
Πούτιν». Το σήμα "Z" γίνεται ένα πανταχού παρόν σημάδι σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των
Παραολυμπιακών Αγώνων ή στους δρόμους. Τα εθνικά πανεπιστήμια υποστηρίζουν την «ειδική επιχείρηση» στην
Ουκρανία. Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο.

Κυριακάτικη λίστα παρακολούθησης: ελέγξτε 20 ουκρανικές ταινίες για να κατανοήσετε την τρέχουσα κατάσταση
στη χώρα

Κυριακάτικη ανάγνωση:
● Γιατί χρειαζόμαστε έναν μετα-αποικιακό φακό για να δούμε την Ουκρανία και τη Ρωσία από την Daria

Badiour, Ουκρανή κριτικό κινηματογράφο, δημοσιογράφο. Μέλος της FIPRESCI. Υπήρχε μέλος της
Ουκρανικής Επιτροπής Όσκαρ το 2016-2018.

● Ένα μήνυμα προς την προσοχή της διεθνούς κοινότητας από τον Ουκρανό σκηνοθέτη Roman Bondarchuk
(Ukrainian Sheriffs, Volcano), καλλιτεχνικό διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Docudays UA (του οποίου η 19η έκδοση μόλις αναβλήθηκε - διαβάστε το άρθρο)
και μέλος του διοικητικού συμβούλιου της Ουκρανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Ukrainian Film
Academy

● Ο αγώνας Ουκρανίας-Ρωσίας πάει πίσω από τον Ουκρανό φιλόσοφο Volodymyr Yermolenko, PhD.
● Ουκρανική Εθνική Ταυτότητα, Επεξήγηση από τον Ουκρανό φιλόσοφο Volodymyr Yermolenko, PhD.

Στατιστική:

● 1.300 Ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των 17 ημερών του πολέμου.
● 79 παιδιά σκοτώθηκαν και περισσότερα από 100 τραυματίστηκαν από την έναρξη του πολέμου.
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες

απώλειες του ρωσικού στρατού στις 6 π.μ., 13 Μαρτίου 2022: στρατιώτες - περισσότεροι από 12.000,
άρματα μάχης ‒ 374, APV ‒ 1.226, συστήματα πυροβολικού – 140, MLRS - 62 , συστήματα
αντιαεροπορικού πολέμου - 34, αεροσκάφη – 74, ελικόπτερα – 86, οχήματα – 600, ελαφρά ταχύπλοα – 3,
δεξαμενές καυσίμων – 60, UAV επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο – 7.

Κάθε ενέργεια μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!

● Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε μια λίστα αξιόπιστων οργανισμών που υποστηρίζουν την
Ουκρανία.

● Μοιραστείτε την ιστορία σας για την Ουκρανία - είτε έχετε ταξιδέψει εδώ είτε έχετε φίλους στην
Ουκρανία. Διαδώστε πληροφορίες για την Ουκρανία.

● Μοιραστείτε τις αλήθειες - μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση και τον
ιστότοπο.

Σας ευχαριστούμε που υποστηρίζετε την Ουκρανία! Σλάβα Ουκραΐνιε Δόξα στην Ουκρανία!

2

https://sharethetruths.org/
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3427422-russian-power-engineers-claim-zaporizhzhia-npp-under-rosatoms-control.html
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-19-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1502748532658380802
https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1502748532658380802
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/not-just-putin-most-russians-support-the-war-in-ukraine/
https://www.theguardian.com/film/2022/mar/04/20-of-the-best-films-to-help-understand-whats-happening-in-ukraine?fbclid=IwAR2F7y7AGZBpw2Qf6RasYUoq13pXcjtJXLcnNA8sUVGfL_yzW-lB719sqAk
https://hyperallergic.com/716264/why-we-need-a-post-colonial-lens-to-look-at-ukraine-and-russia/?fbclid=IwAR1prpr_xCLuZ_5zpUsYsoRd4dok6aabtW3CVbVRJD7Zh58gYbssecd6CvA
https://cineuropa.org/en/newsdetail/422803/?fbclid=IwAR1q3IgNK47FZ9WM8GDb5qINXSY2SKn-BvSbmLIRUCwx39V1uoOFPeSoc9U_aem_AeFeAOKlZVWVkwi5F_PIMYgGvaNLuoerEdK168MVWM505pf7xZfKSfxZktSXLRSHgz167Jd4eS3n_3U_0faS-G9Q2pQCAN6SktBvwWpL4iwUWTbutG68Yod9ESC4D3iBFX8
https://cineuropa.org/film/318619/
https://cineuropa.org/film/355286/
https://docudays.ua/
https://uafilmacademy.org/
https://uafilmacademy.org/
https://www.newsweek.com/ukraine-russia-struggle-goes-way-back-opinion-1682325?fbclid=IwAR2bowZywQsdQOn-zSbne1sn9FpF7vnxdpPSb2Rwt4po1IfXvcxQyeD0Ruw
https://ukraineworld.org/articles/ukraine-explained/ukraine-explained
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/

