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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 03.03.2022.
Πριν από μία εβδομάδα, την Πέμπτη, στις 5 το πρωί τοπική ώρα, το Κίεβο ξύπνησε από τις πρώτες εκρήξεις πυραύλων. Σύντομα
ακολούθησαν πολλοί άλλοι σε όλο το Κίεβο και σε άλλες πόλεις.

Αισιοδοξία σε καιρό πολέμου. Μια πρόσφατη κοινωνιολογική έρευνα δείχνει ότι το 88% των Ουκρανών πιστεύει ότι η Ουκρανία θα
μπορέσει να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση, το 76% υποστηρίζει την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, ενώ το 86% - στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα ποσοστά αυτά σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι τα υψηλότερα στην ιστορία των
δημοσκοπήσεων της Ουκρανίας. Μόλις μέσα σε λίγες μέρες, δωρίστηκαν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στην Εθνική Τράπεζα της
Ουκρανίας.

Διαπραγματεύσεις. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη για έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία. Ωστόσο οι
λεπτομέρειες δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμα. Προηγουμένως ο πρόεδρος Ζελένσκι ενημέρωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα καταστούν
δυνατές μόνο όταν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Γιανουκόβιτς που έχει φυγαδευτεί
εθεάθη στο Μινσκ. Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών λένε ότι το Κρεμλίνο εξετάζει την επαναφορά του Γιανουκόβιτς ως «Πρόεδρο
της Ουκρανίας». Μια τέτοια απόφαση μάλλον δείχνει έλλειψη κατανόησης της θέσης της Ουκρανίας και το μίσος του ουκρανικού λαού προς
τον πρώην πρόεδρο.

Διεθνής κοινότητα. Η πρόεδρος της Λιθουανίας Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε κάλεσε το ΝΑΤΟ να στηρίξει την Ουκρανία. Υπογράμμισε το
παράλογο της απόφασης «να μην εμπλακούμε σε μια σύγκρουση», όταν υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα από τη Συρία, τη Λιβύη, την
Αφρική, τη Γιουγκοσλαβία και το Αφγανιστάν. Την ίδια ώρα ο γερμανός καγκελάριος Olaf Shzolz αποκλείει τη στρατιωτική επέμβαση του
ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Ουκρανίας, και ειδικότερα της Γερμανίας, δηλώνοντας ότι η Γερμανία παρέχει ήδη μεγάλη οικονομική υποστήριξη.
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα κατά της επίθεσης στην Ουκρανία με 141 ψήφους καλώντας τη ρωσική κυβέρνηση να
σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες, να αποσύρει τα στρατεύματά της και να τηρήσει τους κανόνες του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Το
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) έλαβε παραπομπές από 39 κράτη μέλη του ΔΠΔ και προχώρησε στην έναρξη έρευνας για τα εγκλήματα
κατά της Ουκρανίας.

Διαρροή πληροφοριών ασφαλείας. Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες κατάφεραν να αποκαλύψουν ορισμένα από τα ρωσικά έγγραφα
και ονόματα κατασκόπων. Η Ουκρανική Επιχείρηση Μικτών Δυνάμεων έλαβε έγγραφα επιχειρησιακού σχεδιασμού μιας ρωσικής

μεραρχίας. Σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα, η Ρωσία σχεδίαζε να ξεκινήσει τον πόλεμο στις 20 Φεβρουαρίου και να τον τελειώσει μέχρι τις 6
Μαρτίου. Ο βοηθός του Αρχηγού της Κρατικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας συνελήφθη για προδοσία. Διέρρευσε και παραποίησε
πληροφορίες στους Ρώσους για στρατιωτικές μονάδες στη Χερσώνα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στις κύριες υποδομές της πόλης. Στο
Ivano-Frankivsk ένας παρατηρητής πυροβολικού συνελήφθη για διαρροή πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία του περιφερειακού
αεροδρομίου κατά την εναέρια επίθεση την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι στην καθημερινή του ανακοίνωση ενημέρωσε ότι σε πιο δύσκολη κατάσταση αυτή
τη στιγμή βρίσκονται το Κίεβο, το Σούμι, το Χάρκοβο, η Βολνοβάχα και οι νότιες περιοχές. Στο Κίεβο Ρώσοι τρομοκράτες εξαπέλυσαν
πολλές εναέριες επιθέσεις. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, τα ρωσικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από την Αεράμυνα της
Ουκρανίας. Στο Energodar της περιφέρειας Ζαπορίζια οι ντόπιοι κάτοικοι έκλεισαν τον δρόμο προς τον πυρηνικό σταθμό της πόλης,
εμποδίζοντας τα ρωσικά στρατεύματα να τον καταλάβουν. Το Χάρκοβο για άλλη μια μέρα είναι υπό σφοδρό βομβαρδισμό. Στις 2 Μαρτίου
ένας πύραυλος έπληξε τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, την ίδια ώρα που τα ρωσικά στρατεύματα προσπάθησαν
να καταστρέψουν τον πύργο τηλεπικοινωνιών-τηλεόρασης του Χάρκοβο με απαγορευμένη θερμοβαρική βόμβα. Το Izyum, στην περιοχή
του Χάρκοβο βομβαρδίστηκε τη νύχτα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 8 άτομα. Ο δήμαρχος της Χερσώνα ζητάει ανθρωπιστικό διάδρομο
για την εκκένωση αμάχων και τραυματιών. Την ίδια ώρα, η ρωσική και ουκρανική πλευρά έχουν συνάψει συμφωνία για να διασφαλιστεί η
τήρηση των κανονισμών απαγόρευσης της κυκλοφορίας και η παροχή τροφίμων. Μια εναέρια επίθεση έπληξε το Σούμι νωρίς το πρωί,
τραυματίστηκαν 5 άτομα. Έγινε ισχυρή επίθεση με πυραύλους στην 27η ταξιαρχία ουκρανικού πυροβολικού, στη στρατιωτική σχολή του
Κρατικού πανεπιστημίου του Σούμι και στο Σώμα των δόκιμων. Στο Chernihiv οι εγκαταστάσεις πετρελαίου χτυπήθηκαν από πύραυλο.
Πήραν φωτιά 6 δεξαμενές πετρελαίου, 5.000 κυβικά μέτρα το καθένα.

Ανθρωπιστική κρίση. Ο Volnovkha βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ανθρωπιστικής κρίσης. 500 γυναίκες και παιδιά εκκενώθηκαν μετά από 5
ημέρες σε κατάσταση συνεχούς βομβαρδισμού χωρίς νερό, ηλεκτρισμό και θέρμανση. Παρόμοια κατάσταση υπάρχει και στη Μαριούπολη
όπου δεν υπάρχει νερό και φως σε αρκετές περιοχές. Ο Ερυθρός Σταυρός παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια και τρόφιμα στους πολίτες της
Μπούχα, στην περιοχή του Κιέβου μετά από μέρες συνεχόμενων βομβαρδισμών στην πόλη. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι
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εκκενώθηκαν από υπόγειο κατεστραμμένου κτιρίου στην Borodianka, στην περιοχή του Κιέβου, αφού είχαν εγκλωβιστεί εκεί για 2 ημέρες.
Οι Ρώσοι στρατιώτες κρύβουν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε παιδικά παιχνίδια με σκοπό να τα πετάξουν στις πόλεις.

Παραβίαση εναέριου χώρου. Τέσσερα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη (δύο Su-27 και δύο Su-24) παραβίασαν τον σουηδικό εναέριο χώρο
ανατολικά του Γκότλαντ. Ο Σουηδός πρωθυπουργός το χαρακτήρισε απαράδεκτο.

Κλείσιμο επιχειρήσεων. Περισσότερες από 70 διεθνείς επιχειρήσεις εξέρχονται από τη ρωσική αγορά ή περιορίζουν σημαντικά τις
δραστηριότητές τους εκεί. Μεταξύ αυτών είναι οι Apple, Audi, Coca Cola, Nestle κ.λπ. Η ΕΕ έχει ήδη αποκλείσει από το σύστημα SWIFT τις
εξής ρωσικές τράπεζες: VTB, Rossiya και Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank και VEB.

Παραπληροφόρηση. Η Ρωσία συνεχίζει να εκφοβίζει τον πληθυσμό με υποτιθέμενους Ουκρανούς ναζί και εθνικιστές. Δήλωσαν ότι
ουκρανικές ένοπλες ομάδες κρατούν με τη βία περισσότερους από 60 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά στο υπόγειο και τις
σχολικές εγκαταστάσεις στη Μαριούπολη. Επιπλέον, τα ρωσικά ΜΜΕ διαδίδουν φήμες ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί τους ανθρώπους,
κυρίως ξένους, ως ασπίδα, συγκεκριμένα μια ομάδα Ινδών φοιτητών στο Χάρκοβο. Επίσης η Ρωσία προσπαθεί να κρύψει τις πραγματικές
της απώλειες στον πόλεμο που έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μόνο 498 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στην
Ουκρανία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, από τις 24
Φεβρουαρίου ο ρωσικός στρατός έχει χάσει 5.840 άτομα.

Η Ρωσία ετοιμάζεται να βγάλει ένα deepfake βίντεο με τον Πρόεδρο Ζελένσκι να ανακοινώνει την παράδοση της Ουκρανίας. Το ρωσικό
κοινοβούλιο προτείνει την επιβολή ποινής για παραπληροφόρηση. Με άλλα λόγια, το ρωσικό κοινοβούλιο θέλει να αποτρέψει τα MME από
το να πουν την αλήθεια για τον πόλεμο τους εναντίον της Ουκρανίας. Δεν θέλουν να το αποκαλέσουν πόλεμο, αντί αυτού χρησιμοποιούν
τον όρο ειδική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι τα ρωσικά στρατεύματα
κατάφεραν να θέσουν τη Χερσώνα υπό πλήρη έλεγχο.

Ιστορίες από το μέτωπο. Οι Ουκρανοί καταγράφουν την καθημερινή τους εμπειρία από τον πόλεμο. Μπορείτε να ακούσετε τα εξής
podcast: το "The day we surved" που περιλαμβάνει ιστορίες ανθρώπων που εγκατέλειψαν τις πόλεις τους όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και
"War.Stories from Ukraine» το οποίο καλύπτει ιστορίες καθημερινής ζωής απλών ανθρώπων υπό τους βομβαρδισμούς.

Στατιστικά δεδομένα:
● Περισσότεροι από 836.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ουκρανία μέσα σε 7 ημέρες σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
● Περισσότεροι από 15.000 χιλιάδες πολίτες κρύβονται συνεχώς από τους βομβαρδισμούς στο μετρό του Κιέβου.
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες του ρωσικού

στρατού στις 6 π.μ., 3 Μαρτίου 2022 (Τα δεδομένα ενημερώνονται συνεχώς, λόγω της υψηλή ένταση των εχθροπραξιών η
καταμέτρηση των απωλειών είναι περίπλοκη): Στρατιωτικό προσωπικό — πάνω από 9000. Τανκς — 217; Τεθωρακισμένα
μαχητικά αεροσκάφη — 900. Κανόνια — 90; οχήματα μάχης — 42; Συστήματα αεράμυνας — 11; Αεροσκάφη — 30; Ελικόπτερα
— 31; Οχήματα — 374; Πυραυλικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης — 60; Πλοία/σκάφη — 2; Δεξαμενόπλοια — 60; UAV (μη
επανδρωμένα αεροσκάφη) — 3

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανία δημιούργησε έναν ιστότοπο για τον πόλεμο στην Ουκρανία (επαληθευμένες πηγές, βασικές
ειδήσεις, τρόποι υποστήριξης).

Κάθε πράξη μετράει, όσο μικρή κι αν είναι!
● Καλέστε την ΕΕ να ψηφίσει Νόμο Έκτακτης Ανάγκης για να βοηθήσει τους πρόσφυγες της UA.
● Μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη διαμαρτυρία κατά του Πούτιν. Βήματα για τη δημιουργία διαδηλώσεων “Stop

Putin Events”.
● Δείτε εδώ υλικό για διαμαρτυρία.
● Απευθυνθείτε στα πολιτικά πρόσωπα της χώρας σας και άτομα υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων και ρωτήστε τι έχουν

κάνει για να αποτρέψουν την τραγωδία και τις πολιτικές του Πούτιν.

Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε! Slava Ukraini! 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).
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