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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 μ.μ., 06.03.2022.

Ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Η υποστήριξη της οργάνωσης των ανθρωπιστικών διαδρόμων για την εκκένωση
αμάχων ήταν ένα από τα κύρια αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-Ρωσίας. Στις
5 Μαρτίου, η εκκένωση θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί στη Μαριούπολη, τη Βολνοβάχα και το Ιρπίν. Ωστόσο, οι
αεροπορικές επιδρομές από τη ρωσική πλευρά δεν είχαν σταματήσει. Η εκκένωση από τη Μαριούπολη αναβλήθηκε
καθώς οι βομβαρδισμοί από τις ρωσικές δυνάμεις συνεχίστηκαν στην πόλη και τα περίχωρά της. Οι άμαχοι από το
Ιρπίν και τα προάστια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη με λεωφορεία, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα
κατέστρεψαν τον σιδηρόδρομο. Στο πλαίσιο των αεροπορικών επιδρομών, περισσότεροι από 400 κάτοικοι της
Βολνοβάχα και των γύρω χωριών απομακρύνθηκαν. Εθελοντές στο Ιρπίν της περιφέρειας του Κιέβου δέχθηκαν
πυρά, αλλά κατάφεραν να επιβιώσουν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Η Ουκρανική οργάνωση για τα
δικαιώματα των ζώων, UAnimalis, αναφέρει ότι τέσσερις από τους εθελοντές τους, που έφεραν βοήθεια στο
καταφύγιο ζώων, πέθαναν κάτω από τους βομβαρδισμούς. Κάτοικοι του Τσερνίγιβ και της περιφέρειας του Κιέβου
(όπως Μπούτσα και Γοστόμελ), σκοτώθηκαν στο δρόμο ενώ προσπαθούσαν να εκκενωθούν με δικά τους
αυτοκίνητα, όταν οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να βομβαρδίζουν εναντίον τους.

Πόλεις υπό επίθεση. Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν ένα ψυχονευρολογικό οικοτροφείο στην Μποροντιάνκα,
στην περιφέρεια του Κιέβου και ναρκοθέτησαν όλες τις εισόδους. Περίπου 500 κάτοικοι της πανσιόν κρατήθηκαν
όμηροι, εκ των οποίων οι 100 ήταν κατάκοιτοι. Οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι αργά το βράδυ. Στην Μπίλα Τσέρκβα,
στην περιφέρεια του Κιέβου, 20 κτίρια βομβαρδίστηκαν. Η περιφέρεια του Ντόνετσκ συνεχίζει να είναι το hotspot
των πυροβολισμών - η Μαριούπολη, η Λαστοτσκίνε, η Μποχογιάβλενκα, η Βολοντίμιριβκα, η Μανγκούς, το
Βερχνοτορέτσκε και το Ταραμτσούκ δέχθηκαν επίθεση. 26 αντικείμενα υποδομής υπέστησαν ζημιές,
συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ταμείων, σπιτιών πολιτισμού και κατοικιών πολιτών. Στο Λισιτσάνσκ της
περιφέρειας Λουγάνσκ οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν το περιφερειακό νοσοκομείο παίδων. Το Τροσταινέτς,
στην περιφέρεια Σούμι, έχει προσωρινά πλήρως καταληφθεί από τα ρωσικά στρατεύματα. Οι τοπικές αρχές λένε
ότι οι στρατιώτες εγκαταστάθηκαν στο στρατόπεδο βάσης τους με όλο τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Στο Χάρκιβ
βομβαρδίστηκαν 10 πολυκατοικίες με πολίτες. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή σε
εργοστάσιο τεθωρακισμένων στην περιφέρεια Ζιτόμιρ, όπου τραυματίστηκαν 2 άτομα.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας προειδοποιεί ότι ρωσικά στρατεύματα κατευθύνονται προς τον υδροηλεκτρικό
σταθμό Κάνιβ, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια του Κιέβου.

Στο Ιβάνο-Φρανκίβσκ, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας συνέλαβε οργανωτές των λεγόμενων «λαϊκών
δημοκρατιών» 5 δυτικών περιοχών, όπου τα ρωσικά στρατεύματα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την ισχυρότερη
ανθεκτικότητα. Οι σαμποτέρ ετοίμασαν τα φυλλάδια και είχαν στόχο να υπονομεύσουν τις ουκρανικές αρχές και την
αξιοπιστία του στρατού σύμφωνα με το σενάριο του L/DNR (Λουχάνσκ/Ντονέτσκ Λαϊκές Δημοκρατίες). Η Υπηρεσία
Ασφαλείας της Ουκρανίας συνέλαβε επίσης Ρώσους σαμποτέρ στις περιοχές Ντόνετσκ, Χάρκοβο, Ζακαρπάττυα και
σε πόλεις Κίεβο και Ντνίπρο. Οι σαμποτέρ σχεδίαζαν να επιτεθούν σε κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές και στον
ουκρανικό στρατό.

Όσον αφορά τη θετική πλευρά, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης Μικολάιβ
καθώς και του αεροδρομίου Κουλμπάκινο.

Κοιτάξτε την τελευταία έκδοση του χάρτη του COUPSURE για τον τελευταίο χάρτη των πεδίων μάχης.

Διαδηλώσεις κατά των Ρώσων εισβολέων. Συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις σε δήμους της Νότιας και Ανατολικής
Ουκρανίας. Οι διαδηλωτές στη Χερσώνα κατάφεραν να αναγκάσουν τα ρωσικά στρατεύματα να φύγουν από την
πόλη. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι Ρώσοι στρατιώτες πυροβόλησαν στον αέρα, για να τρομάξουν τον
κόσμο στη διαδήλωση, αλλά οι πολίτες παρέμειναν όρθιοι. Οι Ρώσοι Ουκρανοί βγήκαν έξω και στο κατεχόμενο
Μπερντιάνσκ καθώς και στη Μελιτούπολη της περιφέρειας Ζαπορίζια.

Διεθνής κοινότητα. Οι χώρες της G-7 συμφώνησαν για την ανάγκη εγκατάλειψης του ρωσικού φυσικού αερίου,
καθώς και για περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Dmytro Kuleba είχε
συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Antony Blinken, στα ουκράνο-πολωνικά σύνορα.
Η συζήτηση αφορούσε την επείγουσα ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης
της αεράμυνας από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη και ρουκέτες που βομβαρδίζουν ζωντανές γειτονιές και πολίτες.
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Κλείσιμο επιχείρησης. Η Visa και η Mastercard αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία. Όπως αναφέρει η
Mastercard στην επίσημη ανακοίνωσή της «Με αυτήν την ενέργεια, οι κάρτες που εκδίδονται από ρωσικές τράπεζες
δεν θα υποστηρίζονται πλέον από το δίκτυο Mastercard. Και, οποιαδήποτε Mastercard που εκδίδεται εκτός της χώρας
δεν θα λειτουργεί σε Ρώσους εμπόρους ή ΑΤΜ». Η Paypal ανακοίνωσε ότι έφυγε επίσης από τη Ρωσία. Το
Bloomberg προβλέπει ότι περίπου 3 εκατομμύρια Ρώσοι μπορεί να χάσουν τις δουλειές τους ενώ διεθνείς
επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τη Ρωσία ή αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους.

Διαπραγματεύσεις - Γύρος 3. Ο Ντέιβιντ Αραχίμιγια, ο επικεφαλής του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» στο
Ουκρανικό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 7
Μαρτίου.

Υποστήριξη Airbnb. Η υπηρεσία ενοικίασης Airbnb υποστήριξε την πρωτοβουλία οικονομικής βοήθειας για
οικογένειες στην Ουκρανία. Οι άνθρωποι από παντού έχουν συμμετάσχει στην πρωτοβουλία να υποστηρίξουν τους
Ουκρανούς κάνοντας κράτηση για ενοικιάσεις σε πληγείσες περιοχές της Ουκρανίας. Η ιδέα είναι η μεταφορά
χρημάτων στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, χωρίς να κάνουν check in εκεί. Συνολικά 1,9 μεταφέρθηκαν στους
οικοδεσπότες της ουκρανικής Airbnb σε 48 ώρες.

Ψηφιακή ασφάλεια. Ο ψηφιακός πόλεμος πηγαίνει παράλληλα με έναν στρατιωτικό. Οι καθημερινές επιθέσεις
χάκερ στα ειδησεογραφικά μέσα της Ουκρανίας συνεχίζονται. Η ομάδα των χάκερ Anonymous ανακοίνωσε επίθεση
σε διακομιστές της ρωσικής κυβέρνησης. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ασφαλείας ήταν το πρώτο που υπέστη
χακάρισμα.

Οπτικός πόλεμος. Παρακολουθήστε πώς εξελίχθηκε ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσα από τον διαδραστικό χάρτη
που παρουσιάζει όλες τις πόλεις που δέχθηκαν επίθεση αυτή τη στιγμή.

Κυριακάτικο ρολόι:
● Συζήτηση «The War in Ukraine and the Future of the World» - Yuval Noah Harari, Timothy Snyder, Anne

Applebaum.
● Κανάλι στο Youtube “The Truth about the War in Ukraine” που ετοιμάστηκε από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα

«From Country to Ukraine»

Στατιστική:
● 100 χιλιάδες Ουκρανοί εντάχθηκαν σε τοπικές εθελοντικές μονάδες δημοτικής άμυνας σε 10 ημέρες.
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες

του ρωσικού στρατού έως τις 6 π.μ., 6 Μαρτίου 2022: στρατιώτες - περισσότεροι από 11.000, άρματα μάχης
‒ 285, APV ‒ 985, συστήματα πυροβολικού - 109, MLRS - 50, συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου - 21,
αεροσκάφη - 44, ελικόπτερα - 48, οχήματα - 447, ελαφρά ταχύπλοα - 2, δεξαμενές καυσίμων - 60, UAV
επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο - 4.

Κάθε πράξη έχει σημασία, όσο μικρή κι αν είναι!

● 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.

● Υποστηρίξτε την πρωτοβουλία “Saving Ukrainian Cultural Heritage Online”
● 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). Μετάφραση:
Vlad Taushan.
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