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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10 π.μ., 10.03.2022.

Μαριούπολη. Οι ρωσικές θηριωδίες κατά αμάχων συνεχίζονται στη Μαριούπολη. Χθες, ρωσικά στρατεύματα
βομβάρδισαν σκόπιμα παιδικό νοσοκομείο και μαιευτήριο στη Μαριούπολη. Όλο το κτίριο έχει καταστραφεί
ολοσχερώς. Οι πληροφορίες για τα παιδιά που έχουν πληγεί διευκρινίζονται. 17 άτομα — νεαρές μητέρες και μέλη
του ιατρικού προσωπικού — τραυματίστηκαν, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 1 παιδί. Λόγω των
συνεχιζόμενων βομβαρδισμών, τα ρωσικά στρατεύματα κρατούν περισσότερους από 400.000 ομήρους στη
Μαριούπολη. Η εκκένωση είναι αδύνατη, όπως και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Σχεδόν 3.000 νεογέννητα
μωρά στερούνται φάρμακα, τροφή και νερό. Από την αρχή του πολέμου, περίπου 1200 άμαχοι έχουν σκοτωθεί
στη Μαριούπολη. Μόλις χθες 47 θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο.

Ανθρωπιστικές κρίσεις. Η ανθρωπιστική εκκένωση έχει ξεκινήσει σε ορισμένες πόλεις της Ουκρανίας. Χθες,
περίπου 40.000 γυναίκες και παιδιά απομακρύνθηκαν από διάφορες περιοχές της Ουκρανίας,
συμπεριλαμβανομένων 3.000 από το Ιρπίν και το Βόρζελ. Μεταξύ των διασωθέντων είναι αρκετές εκατοντάδες
παιδιά, ηλικιωμένοι και βαριά άρρωστοι. Στην εκκένωση συμμετείχαν περίπου 100 λεωφορεία και ασθενοφόρα.
Στη Στόγιανκα, στην περιφέρεια του Κιέβου, οι κατακτητές απέκλεισαν 50 λεωφορεία που ταξίδευαν για να
απομακρύνουν τους πολίτες και τα κράτησαν για τρεις ώρες. Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης από το Ντεμίντιβ,
στην περιφέρεια του Κιέβου, τα ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν κατά των ομάδων εκκένωσης, σκοτώνοντας
έναν αστυνομικό και τραυματίζοντας δύο άτομα. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί απέτρεψαν την εκκένωση στο Ιζιούμ,
στην περιφέρια Χάρκιβ, και έτσι 5000 άμαχοι δεν μπορούσαν να φύγουν από την πόλη. Τα ρωσικά στρατεύματα
δεν επέτρεψαν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ενεργοντάρ της περιφέρειας Ζαπορίζια. Η Ρωσική
Εθνοφρουρά κρατά ομήρους 400 Ουκρανούς στην περιφέρεια Χερσώνα λόγω της κατοχικής τους αντίστασης. Στο
Χάρκοβο, ως αποτέλεσμα πολυάριθμων χερσαίων και αεροπορικών επιθέσεων, καταστράφηκαν περισσότερα
από 280 σπίτια, 26 σχολεία και 23 παιδικοί σταθμοί.

Πόλεις υπό επίθεση. Τη δεύτερη εβδομάδα του πολέμου, παρατηρούμε ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν
επικεντρώνονται πλέον αποκλειστικά σε στρατιωτικές υποδομές, αλλά βομβαρδίζουν χαοτικά αμάχους και μη
στρατιωτικές υποδομές. Βόμβες διασποράς εκτοξεύτηκαν σήμερα στο Μικολάιβ εναντίον οικοτροφείου
γηριατρικής με κυρίως ηλικιωμένους. Το Ζιτόμιρ δέχτηκε επίθεση για άλλη μια φορά. Ζιτόμιρ υπέστην
αεροπορική επιδρομή του ρωσικού στρατού σε κτίρια κατοικιών, ένα λεβητοστάσιο υπέστη ζημιές, έσπασαν τα
τζάμια σε δύο νοσοκομεία. Το Οχτίρκα, στην περιφέρεια Σούμι βομβαρδίστηκε για άλλη μια φορά τη νύχτα.
Ρώσοι επιβάτες ανέπτυξαν μονάδες της Ρωσικής Εθνοφρουράς στην κατεχόμενη Χερσώνα για να θέσουν ένα
ελεγχόμενο διοικητικό-αστυνομικό καθεστώς. Τα δύο τρίτα του Τσερνίγιβ παραμένουν χωρίς θέρμανση και ζεστό
νερό. Μέχρι στιγμής, 60 άμαχοι σκοτώθηκαν και 400 τραυματίστηκαν.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί θερμοβαρικά όπλα TOS-1, που μερικές φορές
αποκαλούνται «βόμβες κενού» στην Ουκρανία. Τηρώντας τη μνήμη των δύο από τους στρατιώτες της, η Ρωσία
ανέφερε ότι ένας από αυτούς επιχειρούσε με επιτυχία με TOS-1 στο Τσερνίγιβ. Το BBC αναφέρει ότι ο Λευκός
Οίκος εκφράζει την ανησυχία του ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να κάνει επιθέσεις με χημικά όπλα.

Εξωτερική πολιτική. Σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Κουλέμπα συναντά τον Υπουργό Εξωτερικών Λαβρόφ
στην Τουρκία προσωπικά για πρώτη φορά μετά από δύο εβδομάδες για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση.
Η Γερμανία αντιμετωπίζει κατηγορίες λόγω της αντίστασής της στην επιβολή των κυρώσεων της ΕΕ στη
μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα «Sberbank», αναφέρει το Bloomberg. Τα μέλη της Πολωνικής Γερουσίας ψήφισαν
υπέρ της επιτάχυνσης της διαδικασίας ολοκλήρωσης της Ουκρανίας με άλλες χώρες της ΕΕ. Η Ρωσία δεν είναι
πλέον ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Το WEF αναστέλλει τις σχέσεις του με
οποιεσδήποτε ρωσικές οντότητες.

Κριμαία και Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία χρησιμοποιεί το έδαφος της κατεχόμενης Κριμαίας ως προσωρινή
στρατιωτική βάση, αναφέρει το Γραφείο του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας.
Τα μαθήματα στα σχολεία της πόλης Ντζανκόι ακυρώθηκαν πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα. Εκεί
μένουν Ρώσοι στρατιώτες. Περίπου 20.000 Ρώσοι στρατιώτες ήταν εγκατεστημένοι στο χωριό Νοβοοζέρνε μέχρι
τις 24 Φεβρουαρίου 2022. Το βράδυ της 8ης Μαρτίου, παρατηρήθηκε αεροπορική δραστηριότητα στην περιφέρεια
Κίροβ (το αεροδρόμιο βρίσκεται στην περιοχή). Μεμονωμένα στρατιωτικά φορτηγά εθεάθησαν να μεταφέρουν
σπασμένα στρατιωτικά οχήματα στη Συμφερούπολη, πιθανώς για επισκευές.
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Οι ρωσικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το σωστικό πλοίο Sapphire της Ουκρανίας και το κατευθύνουν προς τη
Σεβαστούπολη. Ο καπετάνιος του Sapphire ανέφερε ότι στο πλοίο υπήρχαν «πράσινα ανθρωπάκια» που
κρατούσαν το πλήρωμα «υπό το όπλο». Ο καπετάνιος των Ρώσων έφτασε για να αναλάβει το ρόλο του διοικητή.

Ενεργειακή ασφάλεια. Ο πυρηνικός σταθμός Τσορνόμπιλ έχασε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της
βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου που τροφοδοτούσε το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Οι εφεδρικές γεννήτριες
ντίζελ έχουν χωρητικότητα 48 ωρών για να τροφοδοτήσουν τον πυρηνικό σταθμό Τσορνόμπιλ. Μετά από αυτό, τα
συστήματα ψύξης της εγκατάστασης αποθήκευσης αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου θα σταματήσουν,
καθιστώντας επικείμενες διαρροές ραδιενέργειας, λέει ο υπουργός Εξωτερικών Kuleba. Ο ΔΟΑΕ λέει ότι δεν
υπάρχουν κρίσιμες παραβιάσεις ασφάλειας. Ωστόσο, οι Ουκρανοί εμπειρογνώμονες ενέργειας το βρίσκουν ως
υποτίμηση για την ασφάλεια του εργοστασίου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Το Γραφείο του Προέδρου λέει
ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη καθώς κανείς δεν έχει πρόσβαση και πληροφορίες σχετικά με την πραγματική
πυρηνική ασφάλεια εκεί.

Κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ένα νέο πακέτο θα
στοχεύει 160 Ρώσους ηγέτες, ολιγάρχες και τα μέλη των οικογενειών τους. Η Ρωσία θα περιοριστεί στις εξαγωγές
τεχνολογιών θαλάσσιας πλοήγησης και ραδιοεπικοινωνιών. Η ΕΕ εισάγει απαγόρευση για την παροχή
τραπεζογραμματίων ευρώ στη Λευκορωσία. Η ΕΕ εισάγει απαγόρευση για την παροχή τραπεζογραμματίων ευρώ
στη Λευκορωσία. 3 τράπεζες της Λευκορωσίας έχουν αποσυνδεθεί από το SWIFT. Αυτές είναι οι
Belagroprombank, Dabarbyt, Αναπτυξιακή Τράπεζα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.

Επιχείρηση. Περισσότερες από 330 εταιρείες ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Ρωσία σε ένδειξη
διαμαρτυρίας για την εισβολή τους στην Ουκρανία. Κατεβάστε τη λίστα με τις εταιρείες που έφυγαν. Το Υπουργείο
Εξωτερικών της Ουκρανίας συνέταξε μια λίστα με μερικά μεγάλα ονόματα που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται
στην Ουκρανία. Από το πρωί της 10ης Μαρτίου, η Philip Morris International έχει ήδη ανακοινώσει την αναστολή
περαιτέρω επενδύσεων και τη μείωση των εργασιών. Η Google περιορίζει την εργασία του Google Play στη
Ρωσία παρέχοντας μόνο δωρεάν εφαρμογές διαθέσιμες, καθώς και το YouTube Premium δεν είναι πλέον
διαθέσιμο. Ως απάντηση στη διεθνή επιχείρηση που εγκαταλείπει τη Ρωσία, το Υπουργείο Οικονομίας τους
προτείνει την εθνικοποίηση εταιρειών με μερίδιο αλλοδαπών τουλάχιστον 25%.

Στατιστική:

● Από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία έχει εκτοξεύσει 700 ρουκέτες σε ουκρανικά εδάφη.
● Το 79% των Ουκρανών αντιτίθεται στην επίσημη αναγνώριση των πρώην κατεχόμενων περιοχών του

Ντονμπάς ως τμήμα της Ρωσίας, το 75% αντιτίθεται στην επίσημη αναγνώριση της Κριμαίας ως μέρος
της Ρωσίας, το 56% αντιτίθεται στην απαγόρευση της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Δείτε
περισσότερα δεδομένα.

● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες
απώλειες του ρωσικού στρατού έως τις 6 π.μ., 10 Μαρτίου 2022: στρατιώτες - περισσότεροι από 12.000,
άρματα μάχης ‒ 335, APV ‒ 1105, συστήματα πυροβολικού – 123, MLRS - 56, συστήματα
αντιαεροπορικού πολέμου - 29, αεροσκάφη - 49, ελικόπτερα - 81, οχήματα - 526, ελαφρά ταχύπλοα - 3,
δεξαμενές καυσίμων - 60, UAV επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο - 7.

Κάθε ενέργεια μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!

● Ρίξτε μια ματιά στο πώς να μιλήσετε για πόλεμο στην Ουκρανία.
● Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για τον τρόπο υποστήριξης της Ουκρανίας με μια λίστα αξιόπιστων

οργανισμών.
● Μοιραστείτε τη Δημόσια Δήλωση του Euromaidan SOS σχετικά με την επίθεση στο μαιευτήριο και

το παιδικό νοσοκομείο στη Μαριούπολη στις 9 Μαρτίου 2022.
● Εξερευνήστε και μοιραστείτε τον πόρο Φιλόσοφοι για την Ουκρανία.
● Μοιραστείτε την ιστορία σας για την Ουκρανία - είτε έχετε ταξιδέψει εδώ είτε έχετε φίλους.

Διαδώστε πληροφορίες για την Ουκρανία.
● 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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