
March 11, 2022 - https://sharethetruths.org/

Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 μ.μ., 11.03.2022.

Εξωτερική πολιτική. Σύνοδος Κορυφής στις Βερσαλλίες. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώθηκαν στις
Βερσαλλίες στις 10 Μαρτίου 2022 για να συμφωνήσουν σε μια κοινή απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία και πώς να
πορευτούν μέσω διαφορετικών απόψεων σχετικά με περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις, πώς να περικοπούν οι ρωσικές
εισαγωγές ενέργειας και να υποστηρίξουν περαιτέρω την αίτηση της Ουκρανίας να γίνει μέλος της Ε.Ε. Η πρώτη ημέρα
της συνάντησης ολοκληρώθηκε με ομόφωνη δήλωση σχετικά με την πρόθεση της ΕΕ να βοηθήσει την Ουκρανία,
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής και οικονομικής βοήθειας καθώς και της προσωρινής προστασίας για τους
πρόσφυγες. Δεν υπήρχε καμία εγγύηση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ που είχε ζητήσει ο Ζελένσκι. Εν τω
μεταξύ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε, λέει ότι δεν υπάρχει γρήγορη επιλογή για ένταξη στην ΕΕ. Ο
Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είπε προηγουμένως ότι η ΕΕ θα πρέπει να εμβαθύνει τη συνεργασία της με την
Ουκρανία αντί να μιλά για ένταξη, κάτι που θα απαιτούσε την ομοφωνία και των 27 χωρών μελών. Στην Τουρκία, ο
υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του. Τα μέρη δεν έχουν
καταφέρει ακόμη να καταλήξουν σε απόφαση για κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Λαβρόφ άφησε την πόρτα ανοιχτή
για περαιτέρω συνομιλίες και μια ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ
Ζελένσκι. Όπως δήλωσε ο υπουργός Κουλέμπα, «Η Ουκρανία δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο εάν η
επιτιθέμενη χώρα δεν επιθυμεί να το κάνει». Το Σέιμας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας υποστήριξε ομόφωνα
ψήφισμα που καλεί την ΕΕ να χορηγήσει αμέσως στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας χώρας και να ανοίξει ενταξιακές
συνομιλίες.

Βιολογικές απειλές. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνέρχεται την Παρασκευή μετά από αίτημα της Ρωσίας. Η
Ρωσία ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ βρίσκουν τα χημικά τους εργαστήρια στην Ουκρανία, ωστόσο, δεν έχουν στοιχεία που να
υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε αυτούς τους ισχυρισμούς «γκάζιαλ». Η Olivia Dalton,
εκπρόσωπος της αποστολής των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, το αποκαλεί μια ψεύτικη προσπάθεια που
μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ρωσία για να δικαιολογήσει την πιθανή χημική της επίθεση. Οι υπηρεσίες ασφαλείας της
Ουκρανίας ενημέρωσαν ότι τα ρωσικά στρατεύματα ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ανατινάξουν αποθήκες
αμμωνίας στην περιοχή του Χάρκοβο για να ρίξουν την ευθύνη στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας.

Ανθρωπιστικές κρίσεις. Έχει παρατηρηθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την εκκένωση ανθρώπων από τις
περιφέρειες του Κιέβου, το Χάρκιβ και του Σούμι. Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις
πόλεις Σούμι, Τροστιανέτς και Κρασνοπίλια στην περιφέρεια Σούμι. Περίπου 3.000 άνθρωποι κατάφεραν να
εγκαταλείψουν την πόλη Ιζιούμ. Οι ουκρανικές αρχές κατέφεραν τελικά να μεταφέρουν το νερό και τα τρόφιμα στην
πόλη. Περίπου 20.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες από τη Μπούτσα, το Γοστόμελ, το Ιρπίν, το Βόρζελl και άλλες
περιοχές της περιφέρειας του Κιέβου. Τέλος, περισσότεροι από 100 τόνοι βοήθειας παραδόθηκαν στην πόλη
Ενεργοντάρ.

Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω στη Μαριούπολη. Τα ρωσικά στρατεύματα μπλοκάρουν φορτηγά
βοήθειας, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να παραμένουν χωρίς πρόσβαση σε νερό, φάρμακα και τρόφιμα, ενώ
βρίσκονται υπό συνεχή ρωσικά πυρά για μέρες. Ο Ντμίτρο Κουλέμπα, υπουργός Εξωτερικών, μετά τη συνάντηση με τον
Σεργκέι Λαβρόφ στην Τουρκία είπε ότι η Ουκρανία πρότεινε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο από τη Μαριούπολη και ένα
καθεστώς κατάπαυσης του πυρός για τουλάχιστον 24 ώρες για την επίλυση των ανθρωπιστικών προβλημάτων των
ντόπιων αμάχων. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Πόλεις υπό επίθεση. Η Μαριούπολη παραμένει υπό συνεχείς επιθέσεις. Ο Σεργκέι Λαβρόφ επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία
βομβάρδισε σκόπιμα το μαιευτήριο στη Μαριούπολη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κτίριο είχε καθαριστεί από όλους τους
ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό πριν από την επίθεση. Ο λόγος για να στοχοποιηθεί το νοσοκομείο, ισχυρίζεται ο
Λαβρόφ, ήταν ότι το κτίριο ήταν σταθμός του τάγματος Αζόφ. Απέρριψε επίσης τις φωτογραφίες των τραυματισμένων
εγκύων που εκκενώνουν το νοσοκομείο ως «σκηνοθετημένες». Το Twitter αφαίρεσε το tweet της ρωσικής πρεσβείας
στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη βομβιστική επίθεση στο νοσοκομείο της Μαριούπολης - σύμφωνα με την
ανάρτηση, η είδηση για τη βομβιστική επίθεση είναι ψεύτικη.

Έξι αεροπορικές βόμβες έπεσαν στο χωριό Σλομποζάνσκε, στην περιφέρεια του Χάρκιβ. Δεν υπήρχε στρατιωτική
υποδομή τριγύρω, μια από τις βόμβες έπεσε σε διώροφη πολυκατοικία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ
των οποίων 2 παιδιά. Στο Μικολάιβ, η ρωσική οβίδα έπεσε στο έδαφος ενός νηπιαγωγείου, αλλά δεν εξερράγη. Ο
δήμαρχος του Χάρκιβ αναφέρει ότι οι ρωσικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει 400 πολυκατοικίες. Τα ρωσικά στρατεύματα
βομβάρδισαν το Νιζιν, στην περιφέρεια Τσερνίγιβ χρησιμοποιώντας BM-27 Uragan, αναφέρει ο δήμαρχος της πόλης. 8
άνθρωποι τραυματίστηκαν και 2 σκοτώθηκαν. Δύο πύραυλοι έπληξαν το αεροδρόμιο στην περιφέρεια
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Ντνιπροπετρόβσκ. Νωρίς το πρωί ακούστηκαν εκρήξεις σε Ντνίπρο, Λούτσκ, Ιβάνο-Φρανκίβσκ. Κατά τη διάρκεια των
νυχτερινών αεροπορικών επιδρομών στο Τσερνίγιβ, οι κατακτητές προκάλεσαν ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης με
αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή νερού σε όλη την πόλη. Η ενεργή μάχη συνεχίζεται γύρω από το Κίεβο. Το πρωί, μια
αεροπορική επίθεση με πύραυλο έπληξε την Μπάρισιβκα. Ένας πύραυλος Iskander προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε
υποδομές και κατοικίες, μεταξύ των οποίων 60 πολυκατοικίες υπέστησαν ολοσχερώς ζημιές, 4 πολυκατοικίες και 10
σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ενεργειακή ασφάλεια. Οι Ρώσοι εισβολείς ναρκοθέτησαν τη δεξαμενή Καχόβκα, η οποία συνορεύει με το κατεχόμενο
πυρινικό σταθμό Ζαπορίζια. Η Λευκορωσία ισχυρίστηκε ότι συνέδεσε τον πυρηνικό σταθμό Τσερνόμπιλ με το ηλεκτρικό
τους σύστημα, ωστόσο η Energoatom αρνήθηκε αυτές τις πληροφορίες ως πλαστές. Εν τω μεταξύ, η Energoatom
μοιράστηκε έναν χάρτη ραδιενεργού νέφους που σχηματίστηκε πάνω από την Ευρώπη μετά την καταστροφή του
Τσορνόμπιλ το 1986 ως υπενθύμιση της κλίμακας και του θανατηφόρου κινδύνου μιας πυρηνικής καταστροφής. Η
Ρωσία επιτέθηκε στον πειραματικό πυρηνικό αντιδραστήρα που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Φυσικής
και Τεχνολογίας του Χάρκιβ. Ο βομβαρδισμός προκάλεσε φωτιά στο κτίριο δίπλα στον κατεστραμμένο αντιδραστήρα.

Επιχείρηση. Όλο και περισσότερες εταιρείες ανακοινώνουν την αναστολή των εργασιών τους στη Ρωσία. Η Κίνα
αρνήθηκε να προμηθεύσει τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες με ανταλλακτικά για τα αεροσκάφη τους.

Παραπληροφόρηση. Η Ρωσία συνεχίζει να εμποδίζει την εκκένωση του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας και
κατηγορεί την ουκρανική πλευρά για αυτό. Έτσι, η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κανείς δεν ενημερώνει τους Ουκρανούς για
τους διαδρόμους εκκένωσης. Όσοι τα μαθαίνουν δεν μπορούν να φτάσουν εκεί. Η Ρωσία επιμένει επίσης ότι οι
«εθνικιστές» χρησιμοποιούν την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία μόνο για να βελτιώσουν ή να αλλάξουν τις
τακτικές τους θέσεις. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε επίσης ότι οι περισσότεροι από 7.000 πολίτες από 21
ξένες χώρες παραμένουν όμηροι των «Ουκρανών νεοναζί». Στα ρωσικά ΜΜΕ οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού σε μη
στρατιωτικές υποδομές και πολίτες παρουσιάζονται ως προκλήσεις από την Ουκρανία. Η Ρωσία δήλωσε ότι «η
υποτιθέμενη αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο της Μαριούπολης ήταν μια προδιαμεσολαβημένη πρόκληση για τη
διαιώνιση της αντιρωσικής ατζέντας στο ευρύ κοινό». Το υπουργείο σημείωσε επίσης ότι τα ρωσικά αεροσκάφη στην
περιοχή της Μαριούπολης δεν είχαν καθήκον να χτυπήσουν στόχους στο έδαφος.

Ψηφιακή ασφάλεια. Η ομάδα χακτιβιστών Anonymous παραβίασε και διέρρευσε με επιτυχία τη βάση δεδομένων της
Roskomnadzor, της ρωσικής ομοσπονδιακής εκτελεστικής υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση, τον
έλεγχο και τη λογοκρισία των ρωσικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, απελευθερώνοντας πάνω από 360.000 αρχεία για
πρόσβαση στο κοινό.

Στατιστική:

● Δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης. Το 92% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Ουκρανία μπορεί να αποκρούσει την
επίθεση της Ρωσίας. Το 57% πιστεύει ότι η Ουκρανία θα μπορέσει να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία τις
επόμενες εβδομάδες. Το 40% των Ουκρανών πιστεύει ότι οι περισσότεροι Ρώσοι υποστηρίζουν τον πόλεμο
κατά της Ουκρανίας.

● 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 ‒
353, APV ‒ 1.165, συστήματα πυροβολικού – 125, MLRS - 58 , συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου - 31,
αεροσκάφη – 57, ελικόπτερα – 83, οχήματα – 558, ελαφρά ταχύπλοα – 3, δεξαμενές καυσίμων – 60, UAV
επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο – 7.

Κάθε ενέργεια μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!

● Διαβάστε και μοιραστείτε ένα άρθρο σχετικά με την εξύψωση των ουκρανικών φωνών στα μέσα
ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.

● Υποστηρίξτε την ομάδα UAnimals που συνεχίζει να διασώζει ζώα στην Ουκρανία.
● 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.
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Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη της Ουκρανίας! Σλάβα Ουκραΐνιε! Δόξα στην Ουκρανία!
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