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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 02.03.2022.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο καλώντας τους βουλευτές να
υποστηρίξουν την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την απόφαση και ζήτησε να δοθεί στην
Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας χώρας. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι δέχτηκε θερμό χειροκρότημα, ενώ οι ευρωβουλευτές αποχώρησαν
από την αίθουσα κατά την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Λαβρόφ. Στην διαδικτυακή συνέντευξη στο Reuters, ο
Ζελένσκι ζήτησε εγγυήσεις ασφάλειας για την χώρα του σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να δεχτεί την Ουκρανία. Δήλωσε
επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ρωσία μπορούν να συνεχιστούν μόνο με την προϋπόθεση να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί.

Λευκορωσία. Την 1η Μαρτίου ο πρόεδρος Λουκασένκο δήλωσε ότι δεν θα παρέμβει στον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
Σήμερα τα λευκορωσικά στρατεύματα βρίσκονται σε ετοιμότητα για μάχη σε περιοχές κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας. Παρατηρείται
σημαντική δραστηριότητα πολεμικών αεροσκαφών και οχημάτων με τρόφιμα και πυρομαχικά στην περιοχή των οικισμών Baranovichi,
Lyakhovichi και Pinsk.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Το γραφείο τύπου ενημερώνει ότι η ρωσική πλευρά βάζει ως στόχο και βομβαρδίζει μεγάλες πόλεις
για να προκαλέσει μαζικές απώλειες και πανικό. Οι επιθέσεις με πυραύλους συνεχίζονται στο Χάρκοβο, οι επιθέσεις γίνονται σε
πολιτικούς στόχους και νοσοκομεία. Σήμερα το πρωί οι πύραυλοι έπληξαν τα γραφεία της Υπηρεσίας Ασφαλείας, του Αστυνομικού
Τμήματος στην περιοχή του Χάρκοβο και του κτιρίου του Εθνικού Πανεπιστημίου του Χάρκοβο VN Karazin. Μέσα σε μια μέρα 21
άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν. Στο Zhytomyr οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής μόλις εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε
στρατιωτική βάση και κατοικημένες περιοχές. Καταστράφηκαν 10 σπίτια και ένα νοσοκομείο, σκοτώθηκαν 2 άτομα, 12
τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και 6 παιδιά. Στη Χερσώνα οι ρωσικές δυνάμεις κάνουν περιπολίες αιχμαλωτίζοντας απλούς πολίτες.
Αυτή τη στιγμή ο ρωσικός στρατός καταλαμβάνει τον τοπικό σιδηροδρομικό σταθμό και το λιμάνι. Μπροστά από το κτίριο της
περιφερειακής διοίκησης βρίσκεται στρατιωτικός εξοπλισμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στη Μελιτόπολη της περιφέρειας Ζαπορίζια,
31 σπίτια καταστράφηκαν και παραμένουν χωρίς ρεύμα. Στην Kalynivka στην περιοχή του Κιέβου οι Ρώσοι κατέστρεψαν ολοσχερώς
ένα σπίτι. Το Trostyanets της περιφέρειας Sumy καταλήφθηκε από ρωσικά στρατεύματα. Οι ρωσικές δυνάμεις βγάζουν τους αμάχους
από τα υπόγεια, όπου κρύβονται από τους βομβαρδισμούς και εναέριες επιθέσεις.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τα ρωσικά στρατεύματα εκτόξευσαν δύο πυραύλους πλήττοντας πύργο τηλεπικοινωνιών-τηλεόρασης
του Κιέβου με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο εξοπλισμός του. Ο πύργος τηλεπικοινωνιών-τηλεόρασης του Κιέβου είναι η υψηλότερη
κατασκευή στην επικράτεια της Ουκρανίας. Σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι, 5 άτομα τραυματίστηκαν. Ο πύραυλος που στόχευε τον πύργο
έπληξε επίσης το Babyn Yar, ένα μνημείο του Ολοκαυτώματος, όπου σκοτώθηκαν 30.000 Εβραίοι και Ουκρανοί το 1941. Αυτή η
ενέργεια της ρωσικής πλευράς καταδικάστηκε από στελέχη της ουκρανικής κυβέρνησης και του Ισραήλ.

Ανθρωπιστική κρίση. Στα ανατολικά της χώρας περίπου 40.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς τρόφιμα και ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς τα
ρωσικά στρατεύματα εμποδίζουν την εκκένωση πολιτών (Volnovakha, Sartana, Talanivka). Την 1η Μαρτίου 346 άνθρωποι
εκκενώθηκαν από την Volnovakha, καθώς δεν υπάρχει νερό, ρεύμα και καύσιμα στην πόλη. Οι άνθρωποι κρύβονται στα υπόγεια. Οι
τοπικές αρχές ζητούν τον ανθρωπιστικό διάδρομο και την κατάπαυση του πυρός για να καταστεί δυνατή η εκκένωση των ανθρώπων.
Παρόμοια κατάσταση αντιμετωπίζουν και οι κάτοικοι της πόλης Bucha και των χωριών Zdvyzhivka, Gavrylivka, Syniak, Babyntsi στην
περιοχή του Κιέβου, όπου εδώ και 6 μέρες κρύβονται σε καταφύγια, μεταξύ αυτών και πάρα πολλά παιδιά.

Ενεργειακός τομέας. Η διαχειρίστρια εταιρεία (η Nord Stream 2 AG) του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream 2 κήρυξε
πτώχευση. Προηγουμένως απέλυσε 140 υπαλλήλους της, αφότου η Γερμανία έθεσε σε αναμονή την κατασκευή του αγωγού.

Τσερνόμπιλ. Τα ρωσικά στρατεύματα εκτίθενται σε σημαντική ακτινοβολία στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνομπίλ. Ανύψωσαν βαριά
στρώματα μολυσμένου εδάφους και σκόνης, όπου η κίνηση απαγορεύεται, και προκαλώντας επιδείνωση της κατάστασης
ακτινοβολίας στη ζώνη αποκλεισμού. Αυτό καταγράφηκε από αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης ακτινοβολίας και
μεταφέρθηκε στο σύστημα πριν καταστραφεί το καλώδιο Διαδικτύου.

Παραπληροφόρηση. Η Ρωσία κλείνει και φιμώνει ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, όπως το Ekho Moskvy (Ηχώ της Μόσχας), το
τηλεοπτικό κανάλι TV Rain και ασκεί πιέσεις σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Novaya Gazeta. Στα
ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης της, η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για ψεύτικα εγκλήματα - θέλοντας να πείσουν ότι ο ουκρανικός
στρατός έχει εξορύξει αποθήκες αμμωνίας στο Σεβεροντόνετσκ. Στην Horlivka, σύμφωνα με τη Ρωσία, οι Ουκρανοί φέρεται να
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χρησιμοποιούν φώσφορο. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι ο βομβαρδισμός στο Χάρκοβο, ιδιαίτερα στην κεντρική πλατεία, έγινε από τον
ουκρανικό στρατό. Την ίδια ώρα, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν ότι η επίθεση στον πύργο της τηλεόρασης στο Κίεβο
έγινε από τον στρατό τους. Το εξηγούν δηλώνοντας ότι είναι τόσο αναγκασμένοι να πολεμούν ενάντια στις ψεύτικες ειδήσεις και την
παραπληροφόρηση. «Αυτό είναι ένα χτύπημα στη φωλιά των ψεμάτων», είπε ο τηλεοπτικός παρουσιαστής του Russia 24.

Η πολιτιστική κληρονομιά δέχεται επίθεση. Ο Υπουργός Πολιτισμού της Ουκρανίας προειδοποιεί για την απειλή μιας πιθανής
επίθεσης στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, ένα αρχιτεκτονικό μνημείο που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο των Μνημείων
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο καθεδρικός ναός είναι ένα από τα κύρια αξιοθέατα της πόλης και βρίσκεται στο κέντρο του
Κιέβου. Χτισμένος τον 11ο αιώνα, ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Σοφίας στεγάζει ένα από τα μεγαλύτερα σύνολα μοναδικών
ψηφιδωτών και τοιχογραφιών στον κόσμο από το πρώτο τέταρτο του αιώνα. Ο υπουργός κάλεσε την UNESCO να παρέμβει και να
βοηθήσει στην προστασία της. Το κτήριο του Μουσείου Τοπικής Ιστορίας κάηκε στο Ivankiv (περιοχή Κιέβου) την Κυριακή στις 27
Φεβρουαρίου. Η συλλογή αυτού του μουσείου περιλάμβανε έργα της διάσημης Ουκρανής καλλιτέχνιδας Maria Pryimachenko.
Ευτυχώς, τα περισσότερα από τα έργα της Pryimachenko σώθηκαν. Σε αυτό το διάστημα, σύμφωνα με τις οδηγίες, όλες οι συλλογές
τέχνης του μουσείου προετοιμάζονται κατάλληλα και μεταφέρονται σε ασφαλή μέρη. Τι θα γίνει όμως με ό,τι δεν μπορεί να μεταφερθεί;
Στις 27 Φεβρουαρίου τα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση στο Chernihiv, καταστρέφοντας το ιστορικό κτήριο και
το αρχιτεκτονικό μνημείο του περιφερειακού κέντρου νεολαίας (παλαιότερα: το κτίριο του κινηματογράφου). Στο Χάρκοβο, μια ισχυρή
επίθεση με πυραύλους κατέστρεψε το κτίριο του Πανεπιστημίου και το Μουσείο Τέχνης.

Τέχνη σε περίοδο πολέμου: Η Μαρία Φόγια, η Ουκρανή καλλιτέχνιδα, ζωγραφίζει την πραγματικότητά της και την ανοίγει στο κοινό.
Ουκρανοί καλλιτέχνες εγκαινίασαν ένα διαδικτυακό μουσείο αντίστασης. Οι καλλιτέχνες δημοσιεύουν τα έργα τους σε ένδειξη
ευγνωμοσύνης προς τις Ηνωμένες Ένοπλες Δυνάμεις. Μερικά από τα έργα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διεθνής υποστήριξη. 37 χώρες έχουν ήδη κλείσει τον εναέριο χώρο τους στις ρωσικές πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ,
του Καναδά, των χωρών της Νότιας Αμερικής και σχεδόν ολόκληρης της Ευρώπης. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε
ανοιχτή δήλωση καλώντας το δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη να απαντήσει το συντομότερο δυνατό στο αίτημα της Ουκρανίας ενάντια
στη ρωσική επιθετικότητα. Οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν για τον αποκλεισμό επτά ρωσικών τραπεζών από το SWIFT: VTB,
Russia, Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovkombank και VEB.RF.

Στατιστικά δεδομένα:
● Περισσότεροι από 660.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν αεροπορικώς την Ουκρανία μέσα σε 6 ημέρες σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
● 80.000 άνθρωποι επέστρεψαν στην Ουκρανία, ως επί το πλείστον άνδρες.
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες του ρωσικού

στρατού έως τις 6 π.μ., 2 Μαρτίου 2022 (Τα δεδομένα ενημερώνονται συνεχώς. Ο υπολογισμός περιπλέκεται λόγω της
έντασης των εχθροπραξιών): Προσωπικό — άνω των 5840. Τανκς — 211; Τεθωρακισμένα μαχητικά αεροσκάφη — 862;
Κανόνια — 85; Grads — 40; Συστήματα αεράμυνας — 9; Αεροσκάφη — 30; Ελικόπτερα — 31; Οχήματα — 355; Πυραυλικά
συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης  — 40; Πλοία/σκάφη — 2; Δεξαμενόπλοια — 60; UAV (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) —
3

Ακόμα και οι πιο μικρές πράξεις μετράνε!
● Μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Όσο

το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν για την κατάσταση στην Ουκρανία.
● Εκτυπώστε και μοιράστε το ενημερωτικό υλικό σε διαμαρτυρίες ή διαδηλώσεις, στα γραμματοκιβώτια, διαδώστε το

μεταξύ των γνωστών σας.
● Απευθυνθείτε στα πολιτικά πρόσωπα της χώρας σας και άτομα υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων και ρωτήστε τι

έχουν κάνει για να αποτρέψουν την τραγωδία. Παροτρύνετέ τους να μιλήσουν και να κοινοποιήσουν το ενημερωτικό
μας υλικό ως αποδεικτικό στοιχείο.

● Απευθυνθείτε στα τοπικά ΜΜΕ και μοιραστείτε μαζί τους τις πληροφορίες.

Δόξα στην Ουκρανία!
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο συντάχθηκε από εκπροσώπους ουκρανικών ΜΚΟ και ειδικούς στην ασφάλεια και τη δημοκρατία, οι οποίοι βρίσκονται σε
πόλεις σε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. ΜΚΟ: Institute for political and information research NGO, World of Communities, Kyiv educational center
Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association), OpenSpace.Works Cooperative. Experts: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (culture
heritage block), Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (Disinformation block).

https://sharethetruths.org/
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3417145-russia-planning-to-destroy-st-sophia-cathedral-tkachenko.html
https://www.facebook.com/mary.foya
https://drive.google.com/drive/folders/1lxfXDCPRnZePaqo89JWkAOYIVlGmLIR4?usp=sharing
https://t.me/dsgnbr
https://life.pravda.com.ua/culture/2022/03/1/247617/

