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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 am, 04.03.2022.
Ενεργειακή ασφάλεια. Ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε μονάδες παραγωγής ενέργειας του πυρηνικού σταθμού
Ζαπορίζια. Είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στην Ευρώπη. Προς το παρόν, η φωτιά έχει εντοπιστεί και τα
επίπεδα ραδιενέργειας είναι εντός του κανονικού και δεν είναι απειλητικά. Ωστόσο, ο ρωσικός στρατός παραμένει
παρών στο σημείο και το κρατά υπό τον έλεγχό τους. Αν αυτό το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής εκραγεί, η έκρηξή του
θα ήταν 10 φορές χειρότερη από το Τσορνόμπιλ, λέει ο υπουργός Εξωτερικών Kuleba. Η Διεθνής Υπηρεσία Πυρηνικής
Ασφάλειας (ΔΟΑΕ) έχει θέσει το Κέντρο Συμβάντων και Έκτακτης Ανάγκης σε πλήρη λειτουργία 24/7. Πριν από αυτό, το
Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που καταδικάζει τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και απαιτεί από
αυτήν να σταματήσει αμέσως όλες τις παράνομες δραστηριότητες που απειλούν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της
Ουκρανίας. Νωρίτερα, στις 3 Μαρτίου, η Ουκρανία είχε ήδη απευθυνθεί στον ΔΟΑΕ δηλώνοντας ότι η κατάληψη από τη
Ρωσία των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Τσορνόμπιλ και του προσωπικού του έχει όλες τις ενδείξεις πυρηνικής
τρομοκρατίας.

Διαπραγματεύσεις - Γύρος 2. Η ουκρανική αντιπροσωπεία συμμετείχε στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων με
τη ρωσική αντιπροσωπεία. Τα βασικά αιτήματα της Ουκρανίας δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί, όπως δήλωσε ο Mykhailo
Podolyak, σύμβουλος του επικεφαλή του γραφείου του προέδρου. Ωστόσο, και τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία για
την κοινή οργάνωση ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων, καθώς και για την παράδοση τροφίμων
και φαρμάκων στις περιοχές των πιο σκληρών μαχών.

Ανθρωπιστικές κρίσεις. Το Verkhovna Rada (Κοινοβούλιο) της Ουκρανίας απευθύνθηκε στον ΟΗΕ, τη ΔΕΕΣ, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια κ.λπ. για να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό της Ουκρανίας από
ένοπλες επιθέσεις Ρώσων εισβολέων. Η ομιλία περιελάμβανε αίτημα για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την
Ουκρανία, δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων, φέρνοντας τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, 1500
γυναίκες και παιδιά απομακρύνθηκαν από το Irpin (Ιρπίν) και τη Bucha (Μπούτσα) και 500 από το Fastiv (Φάστιβ), μια
κωμόπολη του Κιέβου, λόγω της τεταμένης κατάστασης στην περιοχή. Ο αποκλεισμός της Μαριούπολης, στην
περιφέρεια του Ντόνετσκ συνεχίζεται καθώς οι κρίσιμες υποδομές της πόλης έχουν υποστεί ζημιές και υπάρχουν
διακοπές στην παροχή ηλεκτρισμού, θέρμανσης και νερού. Επί του παρόντος, οι αρχές της πόλης περιμένουν την
απόφαση για τους «πράσινους διαδρόμους». Μετά από τρεις ημέρες αντίστασης κατά των ρωσικών στρατευμάτων, οι
τοπικές αρχές της Χερσών προειδοποιούν ότι η πόλη είναι κοντά να βρεθεί στην ανθρωπιστική κρίση, εάν η κατάσταση
συνεχιστεί. Ο δήμαρχος της Χερσών ζητά τη δημιουργία «πράσινων ανθρωπιστικών διαδρόμων» για να εκκενώσουν οι
άνθρωποι την πόλη. Περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περισσότερα από 600 άτομα με διαβήτη χρειάζονται ινσουλίνη,
η έλλειψη πρόσβασης σε φάρμακα είναι ευρέως διαδεδομένη σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται. Υπάρχουν ανησυχητικές αναφορές ότι οι Ρώσοι μπορεί να έχουν στρέψει
πολλαπλά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στα ρωσικά σύνορα, στο χωριό Popovka (Ποπόβκα), προς το δικό τους
έδαφος, λέει ο Dmytro Kuleba, υπουργός Εξωτερικών. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως μια επιχείρηση ψευδούς σημαίας
για να κάνει την Ουκρανία να μοιάζει με επιτιθέμενο. Μια άλλη αεροπορική επιδρομή στην Okhtyrka (Οχτίρκα), στην
περιφέρεια Sumy (Σούμι) έπληξε τον θερμοηλεκτρικό σταθμό και τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Το Χάρκιβ
συνεχίζει να βρίσκεται υπό σφοδρό βομβαρδισμό - μια σειρά από πολυκατοικίες και το αεροδρόμιο βομβαρδίστηκαν. Το
Izyum (Ιζιούμ) της περιφέρειας του Χάρκιβ δέχεται τακτικό βομβαρδισμό κάθε 90 λεπτά. Η Bucha (Μπούτσα), η
κωμόπολη του Κιέβου βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, ωστόσο αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας οι
πυροβολισμοί συνεχίστηκαν για 4 ώρες. Η κατάσταση στην πόλη είναι μάλλον ελεγχόμενη, ενώ ρωσικά στρατεύματα
παραμένουν στα γειτονικά χωριά. Στη Χερσών, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού
ραδιοφωνικού καναλιού «Suspilne». Η αποσταθεροποίηση της λειτουργίας των εθνικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
σταθμών στοχεύει πρωτίστως στην απόκτηση επίσημων καναλιών παραπληροφόρησης. Ο υπουργός Εξωτερικών
Kuleba ειδοποιεί ότι οι επιβαίνοντες ενδέχεται να οργανώσουν μια διαδήλωση για να υποστηρίξουν την ένταξη της
Χερσών στην Κριμαία. Οι μάχες για το Energodar (Ενεργοντάρ), στην περιφέρεια Zaporizhzhia (Ζαπορίζια)
συνεχίζονται. Η πόλη παραμένει υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, αν και τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εισέλθει στην
πόλη. Στο Chernihiv (Τσερνίγιβ), 22 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους λόγω άλλης αεροπορικής επιδρομής. Το βίντεο δείχνει
την Borodyanka (Μποροντιάνκα), στην περιφέρεια του Κιέβου μετά τις πρόσφατες μάχες. Το γυμνάσιο του
Zhytomyr (Ζιτόμιρ) καταστράφηκε ολοσχερώς μετά την πρωινή επίθεση με πυραύλους.

Διεθνής κοινότητα. Η Ουκρανία θα συμμετάσχει στην επείγουσα συνεδρίαση του ΝΑΤΟ στις 4 Μαρτίου. Ο υπουργός
Kuleba θα ζητήσει να παρασχεθούν στην Ουκρανία συστήματα αεράμυνας, ζητώντας το κλείσιμο του ουρανού και μια
πιο συστημική προσέγγιση για τη διασφάλιση της ασφάλειας. Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ υποστήριξαν ομόφωνα
τη χορήγηση άμεσης προστασίας και δικαιωμάτων στους πρόσφυγες της Ουκρανίας, δηλαδή να ζουν και να εργάζονται
εντός της ΕΕ, πρόσβαση σε παροχές κοινωνικών υπηρεσιών (στέγαση και ιατρική περίθαλψη). Η Ουγγαρία δεν θα
ασκήσει βέτο στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας και η ενότητα του μπλοκ των 27 μελών είναι
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«υψίστης σημασίας» εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν. Η Μολδαβία και
η Γεωργία, μετά την απόφαση της Ουκρανίας, υπέβαλαν επίσημα αίτηση για ένταξη στην ΕΕ.

Φροντίδα υγείας. Το Υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας ενημέρωσε ότι πάνω από 500 αλλοδαποί ιατροί εξέφρασαν την
επιθυμία να έρθουν στην Ουκρανία και μαζί με Ουκρανούς γιατρούς να παράσχουν βοήθεια.

Κλείσιμο επιχείρησης. Το Spotify ανακοίνωσε το κλείσιμο του τοπικού του γραφείου στη Ρωσία και τον περιορισμό των
εργασιών του συνολικά. Το Volkswagen ανακοίνωσε τη διακοπή της παραγωγής της στη Ρωσία. Η Ikea ανακοίνωσε την
προσωρινή παύση των εργασιών της στη Ρωσία. Η Airbnb αναστέλλει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία και τη
Λευκορωσία. Δείτε τη λίστα με τις εταιρείες που αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία.

Παραπληροφόρηση. Προκειμένου να δικαιολογήσει έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας, η Ρωσία χρησιμοποιεί ενεργά μια
συγκεκριμένη αφήγηση στα κοινωνικά δίκτυα και στα μέσα ενημέρωσης που στοχεύουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Εξηγούν την επιθετικότητα με την απελευθέρωση από τα δεινά των περιοχών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ.
Σύμφωνα με τη Ρωσία, τέτοια δεινά υπέστησαν οι λεγόμενοι Ουκρανοί «εθνικιστές» και «Ναζί». Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι
ο ουκρανικός στρατός επιτίθεται στο Ντονμπάς εδώ και οκτώ χρόνια, αναγκάζοντας τη Ρωσία να ξεκινήσει πόλεμο.
Τέτοιες αφηγήσεις περιέχουν αναγκαστικά αναφορές στους θανάτους παιδιών και ηλικιωμένων.

Ψεύτικες ειδήσεις διαδόθηκαν γύρω από τις πιθανές διακρίσεις αλλοδαπών στην Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν
χρησιμοποιεί τους ξένους ως «ανθρώπινη ασπίδα» - αναφέρει το Κέντρο Αντιμετώπισης της Παραπληροφόρησης στο
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τη ρωσική προπαγάνδα, οι Ρώσοι βοηθούν
τους ξένους φοιτητές να φύγουν από την Ουκρανία «όμηροι από τις ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας που τους
χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες». Αυτό είναι ψεύτικο, καθώς η Ουκρανία διασφαλίζει τη διευκόλυνση της
εκκένωσης για όλους όσους επιθυμούν.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Ekho Moskvy, ένα από τα τελευταία εναπομείναντα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης της
Ρωσίας, διαλύθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του αφού δέχθηκε πίεση για την κάλυψη του πολέμου στην Ουκρανία,
δήλωσε ο εκδότης του την Πέμπτη.

Ακαδημαϊκή κοινότητα. Ουκρανοί επιστήμονες καλούν τον διεθνή ακαδημαϊκό κόσμο να αναστείλει τη συνεργασία με
τη Ρωσία. Ζητούν για διεθνές μποϊκοτάζ των επιστημονικών εκδηλώσεων στη Ρωσία και λένε ότι θα πρέπει να
απαγορευτεί στους Ρώσους ερευνητές η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, να αφαιρεθούν οι ρωσικές δημοσιεύσεις από
το SCOPUS και να σταματήσουν οι συνεργασίες με ρωσικούς εκδοτικούς οίκους που λαμβάνουν χρηματοδότηση από
τα κράτη.

Στατιστική:
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες

του ρωσικού στρατού έως τις 6 π.μ., 4 Μαρτίου 2022: στρατεύματα - περίπου 9166, άρματα μάχης ‒ 251, APV
‒ 939, συστήματα πυροβολικού – 105, MLRS - 50, συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου - 18, αεροσκάφη – 33
(TBC), ελικόπτερα – 37 (TBC), οχήματα – 404, ελαφρά ταχύπλοα – 2 , δεξαμενές καυσίμων - 60. (Τα δεδομένα
ενημερώνονται συνεχώς. Είναι δύσκολο να υπολογιστούν όλα λόγω της υψηλής έντασης των εχθροπραξιών)

Κάθε πράξη έχει σημασία, όσο μικρή κι αν είναι!

● Καλέστε τους εταίρους των αρχών σας για να ζητήσετε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για την Ουκρανία.
● Οι διεθνείς γιατροί μπορούν να υποστηρίξουν. Σύνδεσμος για την ένταξη των γιατρών στην Ουκρανία:

https://bit.ly/3Ka5zX9, ukrainemedhelp@gmail.com.
● Μπορείτε να υποστηρίξετε την Ουκρανία μέσω μιας λίστας αξιόπιστων οργανισμών - Stand For

Ukraine.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη της Ουκρανίας! Σλάβα Ουκραΐνιε! Δόξα στην Ουκρανία!

Ενημέρωση που ετοιμάστηκε από εκπροσώπους ουκρανικών ΜΚΟ και ειδικούς σε θέματα ανθρώπινης ασφάλειας και δημοκρατίας, που βρίσκονται σε
πόλεις σε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Οι ΜΚΟ: Ινστιτούτο για πολιτική και πληροφοριακή έρευνα ΜΚΟ, World of Communities, εκπαιδευτικό
κέντρο Κιέβου Tolerspace, ΜΚΟ U-Cycle (Ένωση Ποδηλατών Κιέβου), Συνεταιρισμός OpenSpace.Works. Ειδικοί: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska,
Sofia Bela (μπλοκ πολιτιστικής κληρονομιάς), Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (Μπλοκ παραπληροφόρησης).
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