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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 π.μ., 01.03.2022.

Σήμερα είναι 1η μέρα της άνοιξης και 6η μέρα του Πολέμου στην Ουκρανία! 122 ώρες αντίστασης!

Πρίπιατ. Χθες, στις 28 Φεβρουαρίου, οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντήθηκαν για τον πρώτο
γύρο διαπραγματεύσεων κοντά στον ποταμό Πρίπιατ. Δεν επετεύχθη συμφωνία και οι δύο αντιπροσωπείες επέστρεψαν
στις εθνικές τους πρωτεύουσες για διαβουλεύσεις. Μεταξύ των απαιτήσεων, η Ρωσία επέμενε να δώσει στον μη
αναγνωρισμένο σχηματισμό των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ έλεγχο σε ολόκληρη την
επικράτεια των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Οι Ουκρανοί εκπρόσωποι από την άλλη πλευρά ζήτησαν την
αποχώρηση όλων των ρωσικών στρατευμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Ντονμπάς και της Κριμαίας.

Κατεύθυνση της ΕΕ. Ο πρόεδρος Ζελένσκι υπέγραψε αίτημα για ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον
Vsevolod Chentsov το αίτημα έχει καταχωρηθεί. Οι ηγέτες της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της
Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας ζήτησαν να εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητα
της Ουκρανίας για την ένταξη στην ΕΕ. Ωστόσο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία είναι πιο επιφυλακτικές με το θέμα
της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, αναφέροντας ότι δεν είναι το κύριο σημείο της ημερήσιας διάταξης.

Η θέση της Χάγης. Ο Karim Khan, ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε την έναρξη της
έρευνας για πιθανά εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον υπουργό
Δικαιοσύνης Ντενίς Μαλιούσκα η απόφαση λήφθηκε κατόπιν της προσφυγής της Ουκρανίας στο δικαστήριο με αίτημα να
σταματήσουν άμεσα οι στρατιωτικές επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους, όπως ιδιωτικές κατοικίες, ιδιωτικά οχήματα,
ασθενοφόρα, σχολεία και νοσοκομεία στην Ουκρανία.

Πόλεμος χωρίς κανόνες.
● Χθες, η Ρωσία έριξε θερμοβαρική βόμβα (απαγορευμένη βάσει της Σύμβασης της Γενεύης) στα διυλιστήρια

πετρελαίου στην Okhtyrka της περιοχή Sumy (Σούμι).
● Από σφοδρούς βομβαρδισμούς στην τοπική στρατιωτική μονάδα σκοτώθηκαν 70 Ουκρανοί στρατιώτες.
● Οχήματα εκκένωσης στη Volnovakha δέχθηκαν βομβαρδισμό από ρωσικό BM-21 "Grad".
● Στο χωριό Borodyanka, στην περιοχή του Κιέβου, βομβαρδίστηκε το κέντρο αποκατάστασης του Υπουργείου για

τις υποθέσεις των βετεράνων της Ουκρανίας.
● Κοντά στο Κίεβο μια οβίδα χτύπησε το μαιευτήριο.
● Στις 26 Φεβρουαρίου ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον επιβατικού λεωφορείου κοντά στην πόλη

Volokhiv Yar στην περιοχή του Kharkiv, ορισμένα θύματα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η κατάσταση στο Κίεβο και τις υπόλοιπες περιοχές. Οι σειρήνες έχουν γίνει ο εφιάλτης αυτών των ημερών. Χθες για
πρώτη φορά μετά το 1941 τα κέντρα των πόλεων του Κιέβου και του Χάρκοβο δέχθηκαν σφοδρούς βομβαρδισμούς!
Πύραυλος έπληξε στρατιωτική μονάδα στο Brovary κοντά στο Κίεβο - δείτε το βίντεο. Βομβαρδίστηκαν πολυκατοικίες σε
όλη την περιοχή, 3 από τις οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Το Χάρκοβο βομβαρδίζεται όλη μέρα. Σήμερα το πρωί
ένας πύραυλος έπληξε το κτίριο της περιφερειακής διοίκησης, έξι άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Ο
αριθμός των νεκρών εξακριβώνεται - δείτε το βίντεο. Το Berdiansk της περιφέρειας Ζαπορίζια καταλήφθηκε προσωρινά
από ρωσικά στρατεύματα. Οι ντόπιοι διαδήλωσαν έξω από το κτίριο του Δημοτικού συμβουλίου αναγκάζοντας τα
στρατεύματα να αποχωρήσουν. Η Χερσώνα έχει περικυκλωθεί από τα ρωσικά στρατεύματα τα οποία προσπαθούν να
αποκτήσουν τον έλεγχο της πόλης. Ο δήμαρχος της πόλης ισχυρίζεται ότι η πόλη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον
έλεγχο της Ουκρανίας. Η Μαριούπολη και η Volnovakha στην περιοχή του Ντόνετσκ συνεχίζουν να αντιστέκονται στη
ακατάπαυστη σφοδρή επίθεση, αλλά παραμένουν υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας.

Λευκορωσία. Ορισμένες μονάδες του λευκορωσικού στρατού κατευθύνονται προς τα σύνορα της Ουκρανίας στην
περιοχή της πόλης Βολίν. Από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας πραγματοποιούνται χρησιμοποιείται πολεμικές έξοδοι
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των ρωσικών αεροσκαφών. Τα αεροσκάφη των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων ξεκίνησαν εκ νέου αναγνωριστικές πτήσεις
στα ουκρανικά εδάφη από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας.

Υβριδικός πόλεμος. Τα ρωσικά στρατεύματα χρησιμοποιούν επίσης τα κρατικά σύμβολα της Ουκρανίας και τις στολές
των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, της Εθνικής Φρουράς και της Εθνικής Αστυνομίας. Ο ρωσικός στρατός κρεμάει
ουκρανικές σημαίες στον εξοπλισμό - τέτοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί στην Peremoga και τη Nova Basana στην
περιοχή του Κιέβου, στον δρόμο Krasnostav-Nizhyn στην περιοχή Chernihiv. Οι εισβολείς κρεμούν επίσης λευκή σημαία
προτιθέμενοι να παραδοθούν. Ωστόσο μόλις πλησίασαν τις θέσεις των ουκρανικών δυνάμεων, οι εισβολείς άνοιξαν πυρ.

Ενεργειακός τομέας. Θα πραγματοποιηθεί η διασύνδεση του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας με την ΕΕ αντί για τη
διασύνδεση με το ρωσικό και λευκορωσικό, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες αντί για το 2023 όπως είχε προταθεί.

Αντίσταση στην παραπληροφόρηση. Η ομάδα χάκερ Anonymous παραβίασε ορισμένες ιστοσελίδες των ρωσικών
κρατικών ΜΜΕ (TASS, RBK, Izvestia, κ.λπ.) δημοσιεύοντας αντιπολεμικά μηνύματα. Εν τω μεταξύ, η Roskomnadzor
μπλοκάρει ρωσικές ιστοσελίδες, όπως το Tayga.info ή το περιοδικό Doxa, που γράφουν την αλήθεια για τον πόλεμο που
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διεθνής κοινότητα. Ιστορικά γεγονότα συνεχίζουν να ξετυλίγονται στην Ευρώπη. Η Ελβετία σπάει το ουδέτερο καθεστώς
της και υιοθετεί κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παγώνει τα περιουσιακά στοιχεία του
Πούτιν. Η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις σε ορισμένα άτομα που σχετίζονται με την ρωσική κυβέρνηση.

Στατιστικά δεδομένα:
● Απώλειες της ουκρανικής πλευράς: από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχουν τραυματιστεί

πάνω από 2.040 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 45 παιδιά. Τα δεδομένα ενημερώνονται συνεχώς.
● Από την αρχή του πολέμου μέχρι και την 1η Μαρτίου, η Ρωσία έχει χάσει περίπου 5710 άτομα, εκατοντάδες

οχήματα κα στρατιωτικό εξοπλισμό.
● Κατά τις πρώτες πέντε ημέρες της εισβολής η Ουκρανία χτυπήθηκε από 56 πυραύλους και εκτοξεύτηκαν 113

πύραυλοι κρουζ.

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: Ινστιτούτο για πολιτική και πληροφοριακή έρευνα (ΜΚΟ),
World of Communities, εκπαιδευτικό κέντρο Tolerspace του Κιέβου, U-Cycle (ΜΚΟ, Ένωση Ποδηλατιστών Κιέβου),
Συνεταιρισμός OpenSpace.Works. Ειδικοί: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.
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