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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 am, 05.03.2022.

ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ προέτρεψε τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τον πόλεμο, να αποσύρει όλες τις δυνάμεις της από την
Ουκρανία χωρίς όρους και να επιδοθεί σε γνήσια διπλωματία, τώρα. Ωστόσο, η πιο αναμενόμενη απόφαση - το κλείσιμο
του εναέριου χώρου πάνω από την Ουκρανία - ήταν αρνητική. Ήταν ομόφωνη απόφαση να μην εμπλακεί το ΝΑΤΟ. Ο
Γενς Στόλτενμπεργκ δεν έδωσε πολλές ελπίδες για τις επόμενες μέρες δηλώνοντας "οι μέρες είναι πιθανό να είναι
χειρότερες. Με περισσότερους θανάτους, περισσότερα βάσανα και περισσότερες καταστροφές". Ο Υπουργός Εξωτερικών
Κουλέμπα σχολίασε στο Twitter του «Δράστε τώρα πριν είναι πολύ αργά. Μην αφήσετε τον Πούτιν να μετατρέψει την
Ουκρανία σε Συρία. Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Αλλά χρειαζόμαστε εταίρους
που θα μας βοηθήσουν με συγκεκριμένες, αποφασιστικές και γρήγορες ενέργειες, τώρα». Ο Πρόεδρος Zelenskyi
χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ αδύναμο για την απόφαση στη νυχτερινή ομιλία του.

Ενεργειακή ασφάλεια. Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, αρνήθηκε τις κατηγορίες της Ρωσίας για απόπειρες
παραγωγής πυρηνικών όπλων από την Ουκρανία. Η Ουκρανία ακολουθεί τις δεσμεύσεις της για μη διάδοση. Υπό το φως
των πρόσφατων γεγονότων, ο ΔΟΑΕ θα επιθεωρήσει επειγόντως τους πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας σε σχέση με
την επίθεση της Ρωσίας στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια. Το εργοστάσιο βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο, ωστόσο είναι
περικυκλωμένη από ρωσικά στρατεύματα. Εν τω μεταξύ, το προσωπικό του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του
Τσόρνομπιλ παραμένει παγιδευμένο ήδη για 10 ημέρες. Διαβάστε ένα νέο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την πυρηνική
ασφάλεια.

Ανθρωπιστική κατάσταση. Η Ουκρανία ζητά από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να βοηθήσει επειγόντως
στη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων. Το αίτημα αφορά εποικισμούς σε περιοχές εχθροπραξιών στην περιοχή
Sumy (Σούμι), Chernihiv (Τσερνίγιβ), Kharkiv (Χάρκιβ), Kyiv (Κίεβο), Mykolaiv (Μικολάιβ), Zaporizhia (Ζαπορίζια),
Kherson (Χερσών), Luhansk (Λουγάνσκ) και Donetsk (Ντονέτσκ). Στο Kherson (Χερσών), οι κάτοχοι δεν επέτρεψαν σε
ουκρανικά φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια να έχουν πρόσβαση σε πολίτες. Η Μαριούπολη είναι τελείως
αποσυνδεδεμένη για τέσσερις ημέρες - χωρίς ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό, ίντερνετ κ.λπ. Οι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν
τις εγκαταστάσεις του διαμερίσματός τους ή/και τα καταφύγια λόγω συνεχών βομβαρδισμών. Τέλος, η εκκένωση των
ανθρώπων στη Μαριούπολη και τη Βολνόβχα θα ξεκινήσει στις 11 π.μ. τοπική ώρα μέσω του ανθρωπιστικού διαδρόμου.

Οι πυροβολισμοί συνεχίζονται σε ολόκληρη την Ουκρανία, ειδικά σε πόλεις και χωριά στην περιοχή του Κιέβου, ενώ
παραμένουν περικυκλωμένα από τα ρωσικά στρατεύματα. Από τους βομβαρδισμούς κάηκαν 8 σπίτια. Στο χωριό
Marhalivka (Μαρχάλιβκα), όπου πέθαναν 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά. Στην κωμόπολη Bucha (Μπούτσα)
κοντά στο Κίεβο, οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον ενός αυτοκινήτου με πολίτες, σκοτώνοντας 2 άτομα (μεταξύ
των οποίων ένα κορίτσι 17 ετών) και τραυματίζοντας άλλα 4 (εκ των οποίων 2 παιδιά). Υποτίθεται ότι 40 άτομα έχουν
συλληφθεί ως όμηροι στο Hostomel (Γοστόμελ), στην περιφέρεια του Κιέβου, αφού μια από τις πολυκατοικίες έχει
περικυκλωθεί από ρωσικά στρατεύματα. Το Trostyanets (Τροστανέτς) στην περιφέρεια Sumy (Σούμι) είναι προσωρινά
υπό κατοχή. Ο σταθμός ασθενοφόρων είναι υπό τον έλεγχο των κατόχων, επομένως οι γιατροί απαγορεύεται να κάνουν
εφημερίες, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης παιδιών.

Ασύνδετοι. Τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό στο Χερσών, καθώς και στη
Μελιτόπολη και μετέδωσαν ρωσικά κανάλια και προπαγάνδα. Στο Χερσών, οι άνθρωποι ήταν χωρίς συνδέσεις κινητής
τηλεφωνίας σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς διέκοψαν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Vodafone και Kyivstar. Μόνο το
Wi-Fi λειτούργησε.

Διαδηλώσεις σε περιόδους πολέμου. Ενώ τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να καταλάβουν πόλεις της Ουκρανίας,
οι Ουκρανοί βγαίνουν στους δρόμους για να αντισταθούν. Πολίτες της Μελιτόπολης και του Πριμόρσκ της περιφέριας
Ζαπορίζια και του Νοβοπσκόφσκ της περιφέρειας Λουχάνσκ βγαίνουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν ενάντια στους
Ρώσους εισβολείς. Παρόμοιες ενέργειες λαμβάνουν χώρα και σε άλλα μέρη της Ουκρανίας, μεταξύ των πρόσφατων ήταν
η αντίσταση των πολιτών στο Energodar (Ενεργοντάρ) στο δρόμο προς τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια. Στις 5 Μαρτίου,
οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Χερσών.

Φίμωση. Η Ρωσία ψήφισε νόμο για την παραπληροφόρηση («νόμος για τις ψευδείς ειδήσεις») που επιβάλλει αυστηρούς
κανονισμούς για την ελευθερία του λόγου, συμπεριλαμβανομένης της ποινής έως και 15 ετών. Δηλαδή, θα αφορούσε
οποιαδήποτε αναφορά στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, το BBC, το Bloomberg, το ABC, το CBS,
το NBC και το CNN ανέστειλαν προσωρινά τη δουλειά τους στη Ρωσία. Τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης Znak.com
έκλεισαν. Το Facebook, το Instagram και το Twitter είναι απαγορευμένα στη χώρα λόγω των πολιτικών «διάκρισης» που
ισχυρίζεται η Ρωσία κατά της Ρωσίας.
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Παραπληροφόρηση. Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι προετοιμάζει προκλήσεις και δεν παραδέχεται ότι η Ρωσία
επιτίθεται σε σπίτια και αμάχους. Επίσημοι εκπρόσωποι του ρωσικού υπουργείου Άμυνας υποστηρίζουν ότι Ουκρανοί
εθνικιστές ετοιμάζουν πρόκληση στο Χάρκιβ με τη συμμετοχή δυτικών ΜΜΕ. Είπε ότι σκοπός της πρόκλησης είναι να
ανακαλέσει πυρά από το ρωσικό πυροβολικό στον οικιστικό τομέα του Χάρκιβ. Ανέφερε ότι αυτό σχεδιάζεται να γυριστεί
με την επακόλουθη μεταφορά των γυρισμάτων σε δυτικούς δημοσιογράφους. Επιπλέον, η Ρωσία είναι πειστική ότι οι
«εθνικιστές» απαγορεύουν στους κατοίκους της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι η φωτιά στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Energodar (Ενεργοντάρ) πυροδοτήθηκε
από Ουκρανούς σαμποτέρ. Και ότι προκάλεσαν ανταπόκριση.

Ο πρόεδρος της Ρωσικής Κρατικής Δούμας είπε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφυγε από την Ουκρανία, τώρα βρίσκεται στην
Πολωνία. Σε απάντηση σε αυτό, ο Πρόεδρος Ζελένσκι κατέγραψε ένα βίντεο από το γραφείο του.

Διεθνής αλληλεγγύη. Στις 4 Μαρτίου, ο Πρόεδρος Ζελένσκι απευθύνθηκε στη διεθνή κοινότητα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι
βγήκαν στους δρόμους σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις (Πράγα Τσεχίας, Τιφλίδα Γεωργίας, Παρίσι και Λυών Γαλλίας,
Μπρατισλάβα Σλοβακίας, Φρανκφούρτη και Μόναχο Γερμανίας, Βίλνιους Λιθουανίας, κ.λπ.) για την υποστήριξη της
Ουκρανίας. Το βράδυ της Παρασκευής χιλιάδες Γεωργιανοί βγήκαν στους δρόμους για να υποστηρίξουν την Ουκρανία και
άκουσαν την ομιλία του Προέδρου Ζελένσκι. Εν τω μεταξύ, στη Λετονία, ο δρόμος όπου βρίσκεται η Ρωσική Πρεσβεία στη
Ρίγα, θα μετονομαστεί σε οδός «Ανεξάρτητης Ουκρανίας». Η Οττάβα του Καναδά καλεί να κάνει το ίδιο.

Επιχείρηση. Ο επικεφαλής του Verkhovna Rada της Ουκρανίας (Κοινοβούλιο) κάλεσε τους ηγέτες των εταιρειών Visa και
Mastercard με αίτημα να μπλοκάρουν όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται με κάρτες Visa και Mastercard τόσο
στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσο και στο εξωτερικό για όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που
εκδόθηκαν στη Ρωσία. Στο μεταξύ, οι επιχειρήσεις στη Ρωσία συνεχίζουν να αναστέλλουν ή να περιορίζουν τις
δραστηριότητές τους εκεί - Intel, Microsoft, Grammarly, EPAM, CISCO κ.λπ. Η επισκόπηση της επιχείρησης που
απομακρύνθηκε από τη Ρωσία. Ωστόσο, οι Coca-Cola, P&G, Unilever, Nestle, Danone παραμένουν παρούσες στη
Ρωσία.

Ψηφιακή ασφάλεια. Η Ουκρανία θα γίνει αποδεκτή ως Συμμετέχων στο NATO CCDCOE. «Η παρουσία της Ουκρανίας
στο Κέντρο θα ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης στον κυβερνοχώρο, μεταξύ της Ουκρανίας και των κρατών
μελών του CCDCOE».

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τα τελευταία 30 χρόνια, η Ρωσία προώθησε την αφήγησή της για τη «σωτηρία» και την
«προστασία» αυτών που έχουν ανάγκη. Ρίξτε μια ματιά σε μια πολύ σύντομη επισκόπηση των «ειρηνευτικών»
αποστολών και των περαιτέρω επιπτώσεών τους που ετοίμασε η ομάδα της Ουκρανίας σε διάφορες γλώσσες.

Στατιστική:
● 28 παιδιά έχουν σκοτωθεί, 840 παιδιά τραυματίστηκαν από την αρχή του πολέμου.
● Περισσότερα από 1 εκατ. έχουν εκκενωθεί από την Ukrazaliznytsia (εθνικοί σιδηρόδρομοι) σε 8 ημέρες από τα

hotspots σε όλη την Ουκρανία.
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες του

ρωσικού στρατού στις 6 π.μ., 5 Μαρτίου 2022: στρατιώτες - περισσότερα από 10.000, άρματα μάχης ‒ 269, APV
‒ 945, συστήματα πυροβολικού - 105, MLRS - 50, συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου - 19, αεροσκάφη - 39
(TBC), ελικόπτερα - 40 (TBC), οχήματα - 409, ελαφρά ταχύπλοα - 2, δεξαμενές καυσίμων - 60, UAV
επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο - 3. (Τα δεδομένα είναι δύσκολο να υπολογιστούν λόγω της υψηλής έντασης των
εχθροπραξιών).

Τι χρειάζεται τώρα η Ουκρανία:
● ενίσχυση του συστήματος αεράμυνας της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων με την παροχή στρατιωτικών αεροσκαφών.
● πλήρης διακοπή της Ρωσίας από τις υπηρεσίες SWIFT, Visa και Mastercard (όχι μόνο για τις τράπεζες που

υπόκεινται σε κυρώσεις).
● αποπουτινοποίηση του κόσμου: τερματισμός της επιρροής του Πούτιν στην πολιτική, τη διπλωματία, τις

επιχειρήσεις, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την έρευνα και άλλους τομείς.

Κάθε πράξη έχει σημασία, όσο μικρή κι αν είναι!
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● Ετοιμάσαμε μερικά ενημερωτικά δελτία σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και την
πυρηνική ασφάλεια. Πιάστε μερικά από αυτά όταν αποφασίσετε να πάτε στο συλλαλητήριο ή μοιράστε τα
στους γείτονές σας.

● Διαδώστε πληροφορίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των
υπευθύνων λήψης αποφάσεων.

● Μπορείτε να υποστηρίξετε την Ουκρανία μέσω μιας λίστας αξιόπιστων οργανισμών - Stand For Ukraine.
● Μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποστήριξης του International Legion of Ukraine.

Σας ευχαριστούμε που υποστηρίζετε την Ουκρανία! 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. ΜΚΟ: Ινστιτούτο για πολιτική και πληροφοριακή έρευνα ΜΚΟ, World of Communities, εκπαιδευτικό κέντρο
Κιέβου Tolerspace, ΜΚΟ U-Cycle (Ένωση Ποδηλατών Κιέβου), Συνεταιρισμός OpenSpace.Works. Εμπειρογνώμονες: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska,
Sofia Bela (μπλοκ πολιτιστικής κληρονομιάς), Taras Tymchuk, Uliana Movchan (Μπλοκ παραπληροφόρησης).
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