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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10.00 μ.μ., 07.03.2022.
Ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να παραβιάζουν τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού
δικαίου: συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στους «πράσινους διαδρόμους», ο εξοπλισμός και τα πυρομαχικά τοποθετούνται σε
κατοικημένες περιοχές πόλεων, σε ορισμένες πόλεις, υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στους κατεχόμενους οικισμούς. Στο
Ιρπίν, στην περιφέρεια Κιέβου, οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν εσκεμμένα μια γέφυρα που χρησιμοποιήθηκε για την
εκκένωση αμάχων και οι άμαχοι βομβαρδίστηκαν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης. Σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι, μεταξύ των
οποίων τουλάχιστον 2 παιδιά. Η πόλη είναι χωρίς πρόσβαση σε ρεύμα, νερό και κεντρική θέρμανση για περισσότερες από
τρεις ημέρες. Στην Γιασνογορόντκα, στην περιφέρεια Κιέβου, οι πολίτες πυροβολήθηκαν στο σημείο ελέγχου ενώ
προσπαθούσαν να φύγουν από το χωριό. Η δεύτερη προσπάθεια εκκένωσης ανθρώπων από τη Μαριούπολη απέτυχε
λόγω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών από τους Ρώσους. Επί του παρόντος, το Κίεβο διαπραγματεύεται την εκκένωση
από την Μπούτσα και το Γοστόμελ, στην περιφέρεια του Κιέβου. Η Μπούτσα, όπως και το Ιρπίν, είναι χωρίς πρόσβαση
σε νερό και φαγητό, καθώς και χωρίς δυνατότητα να εγκαταλείψουν το καταφύγιο οι κάτοικοι. Ο δήμαρχος του Γοστόμελ
πυροβολήθηκε ενώ δούλευε με εθελοντές για την παροχή τροφής στους πολίτες.

Πόλεις υπό την επίθεση. Υπήρξαν συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής σε 17 περιοχές ταυτόχρονα στις 8.00 μ.μ. το
απόγευμα της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το αεροδρόμιο Βίννιτσια και η στρατιωτική βάση στη Γαβρίσιβκα
βομβαρδίστηκαν με 8 ρουκέτες. Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Οι επιθέσεις στο
Χάρκιβ συνεχίζονται. Την Κυριακή, τα συστήματα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης Γραντ βομβάρδισαν το Εθνικό Κέντρο
Επιστημών του Ινστιτούτου Φυσικής και Τεχνολογίας του Χάρκιβ. Υπάρχει πυρηνική εγκατάσταση στην ενεργό ζώνη της
οποίας είναι εγκατεστημένα 37 πυρηνικά στοιχεία καυσίμου. Η καταστροφή μιας πυρηνικής εγκατάστασης και η
αποθήκευση πυρηνικών υλικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντική καταστροφή. Τη νύχτα, οι
ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στη νότια ακτή - προηγουμένως ο πρόεδρος Ζελένσκι ενημέρωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να
επιτεθεί στην Οδησσό αφού οι Ουκρανοί κατέλαβαν τους χάρτες του εχθρού. Το χωριό Τούζλα, στην περιφέρεια της
Οδησσού βομβαρδίστηκε τη νύχτα λόγω της γειτνίασής του με κρίσιμες υποδομές στην περιοχή. Η υποδομή αμάχων στο
Μικολάιβ βομβαρδίστηκε από το BM-30 Smerch. Η επίθεση στο Μικολάιβ είναι ένα κρίσιμο καθήκον για τη διασφάλιση της
προέλασης των ρωσικών στρατευμάτων προς το πυρηνικό σταθμό της Νότιας Ουκρανίας. Στο Κραματόρσκ, τουλάχιστον
δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν όταν τα ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν πολυκατοικίες.

Το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Ria Novosti ενημέρωσε ανοιχτά για τις επιθέσεις σε επιχειρήσεις της ουκρανικής αμυντικής
βιομηχανίας, με αναφορά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Τα νέα για την επίθεση κυκλοφόρησαν για τους πολίτες και τους
εργαζόμενους να «εκκενωθούν» από τις εγκαταστάσεις και να αντισταθούν στις ουκρανικές αρχές.

Δείτε τον τελευταίο χάρτη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Διαδηλώσεις κατά της ρωσικής κατοχής. Στην περιφέρεια Χερσώνα, ο κόσμος διαδήλωσε ενάντια στους Ρώσους
κατακτητές στο Χερσώνα, τη Νόβα Κάχοφκα, τη Νοβοολεκσίιβκα και το Καλαντσάκ, καθώς και οι κάτοικοι του Τρόιτσκι στην
περιοχή Λουχάνσκ. Στο Τσονγάρ οι Τάταροι της Κριμαίας βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας από τους Ρώσους να φύγουν
από την Κριμαία.

Προκλήσεις. Οι περισσότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ρωσικές αρχές σχεδιάζουν να βομβαρδίσουν κατοικημένες
περιοχές σε ρωσικές πόλεις κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, σκηνοθετημένες εικόνες θα
μεταδίδονταν στο κοινό, παρουσιάζοντας πολλά θύματα αμάχων του ουκρανικού στρατού. Αυτό θα επέτρεπε να
κατηγορηθεί ο ουκρανικός στρατός ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω επίθεση και θα ξεκινήσει τη γενική κινητοποίηση σε
όλη τη χώρα. Οι παρόμοιες προσεγγίσεις εφαρμόστηκαν κατά τις στρατιωτικές δραστηριότητες στο Αφγανιστάν, την
Τσετσενία, την Αμπχαζία. Στο Λύπτσι, στην περιφέρεια του Χάρκιβ, οι κατακτητές αναγκάζουν τους πολίτες να φορούν
λευκές και κόκκινες ρίγες στα χέρια τους και να φορούν λευκά πανιά στα κτίριά τους. Τα ρωσικά στρατεύματα φορούν
κόκκινες και άσπρες ρίγες στις στολές τους ως αναγνώριση.

ΜΜΕ. Ο πύργος της τηλεόρασης στο Χάρκιβ χτυπήθηκε από τον πύραυλο και η τηλεοπτική μετάδοση έχει διακοπεί
προσωρινά. Το ίδιο σκηνικό έχει συμβεί σε Κίεβο, Χερσώνα και Μελιτούπολη. Για την αντιμετώπιση πιθανής διακοπής της
μετάδοσης, το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ξεκίνησε μια τηλεοπτική υπηρεσία στην κρατική εφαρμογή Diia. Οι
Ουκρανοί μπορούν πλέον να παρακολουθούν τις ειδήσεις στην εφαρμογή Diia. Την Κυριακή, ρωσικά στρατεύματα
πυροβόλησαν και λήστεψαν τον Ελβετό δημοσιογράφο Γκιγιόμ Μπρικέ, παίρνοντας τα μετρητά, το κράνος, τα
ηχογραφημένα υλικά και τον φορητό υπολογιστή του. Βρετανοί ρεπόρτερ του Sky News πυροβολήθηκαν και
τραυματίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να ξεφύγουν από μια ενέδρα.

Παραπληροφόρηση. Η Ρωσία κατηγορεί την ουκρανική πλευρά ότι εμποδίζει την εκκένωση αμάχων. Έτσι, τα ρωσικά
μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι οι μαχητές του τάγματος Αζόφ πυροβόλησαν τους άμαχους που προσπαθούσαν να
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φύγουν από τη Μαριούπολη κατά μήκος του διαδρόμου εκκένωσης, υπήρξαν αρκετοί θάνατοι και σοβαρές απώλειες. Η
ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι η δεύτερη προσπάθεια εκκένωσης του πληθυσμού από τη Μαριούπολη απέτυχε επειδή οι
ουκρανικές αρχές παραπληροφόρησαν τον πληθυσμό για την κατάπαυση του πυρός. Η Ρωσία ισχυρίζεται επίσης ότι η
ουκρανική πλευρά είναι εντελώς μη συνεργάσιμη για την εκκένωση αμάχων από το Χάρκιβ και το Σούμι. Επιπλέον, η
Ρωσία λέει ότι «ριζοσπάστες» στην Ουκρανία πραγματοποιούν εθνοκάθαρση: «οι μαχητές οδηγούν ανθρώπους χωρίς
ουκρανικά διαβατήρια προς άγνωστη κατεύθυνση».

Φροντίδα υγείας. Από την αρχή του πολέμου, 34 νοσοκομεία στην Ουκρανία έχουν πληγεί και έχουν υποστεί σημαντικές
ζημιές, μερικά από τα οποία δεν θα λειτουργούν ποτέ. Οι επιθέσεις σε νοσοκομεία παραβιάζουν τις 6 διατάξεις της
Σύμβασης της Γενεύης. Ένας πύραυλος κρουζ στάλθηκε για να πλήξει το μεγαλύτερο νοσοκομείο παίδων στην Ουκρανία
«Ohmatdyt». Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν ζημιές στα παράθυρα και τις πόρτες του κτιρίου. Κανείς δεν τραυματίστηκε.
Επιπλέον, οι κατακτητές εμποδίζουν τη μεταφορά στο νοσοκομείο. Έχουν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες εκκένωσης
των παιδιών που τραυματίστηκαν σοβαρά ως αποτέλεσμα των εχθροπραξιών. Οι προσπάθειες ήταν ανεπιτυχείς λόγω της
απειλής βομβαρδισμού. Εν τω μεταξύ, η πανδημία COVID-19 συνεχίζει να εξαπλώνεται, αν και οι δοκιμές και η συλλογή
δεδομένων είναι πολύ περιορισμένες και ανακριβείς. Καθημερινά καταγράφονται 6-7 χιλιάδες κρούσματα, μεταξύ των
οποίων νοσηλεύονται 600-700 άτομα.

Ενεργειακή ασφάλεια. Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση μεταξύ της
Διεθνούς Ένωσης Ατομικής Ενέργειας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Η συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά ή στο έδαφος τρίτης χώρας που δεν εμπλέκεται στη στρατιωτική δράση.

Επιχειρήσεις σε περιόδους πολέμου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρήσεων, οι περισσότερες από τις μισές
ουκρανικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το 63% των επιχειρήσεων
συνεχίζει να πληρώνει εξ ολοκλήρου μισθούς στους εργαζομένους και το 45% κάνει πρόσθετες πληρωμές. Για την
υποστήριξη των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις πληρώνουν μισθούς έναν μήνα ή περισσότερο, επιστρέφουν τα έξοδα
μετεγκατάστασης, νοικιάζουν καταλύματα στη δυτική Ουκρανία ή στο εξωτερικό και παρέχουν ασφάλιση για όσους
συνεχίζουν να εργάζονται. . Οι επιχειρήσεις με έδρα την Ουκρανία προσπαθούν να στηρίξουν οικονομικά την Ουκρανία
υποστηρίζοντας υπαλλήλους που υπερασπίζονται τη χώρα, παρέχοντας αγαθά, υπηρεσίες, φάρμακα ή μέσα
προστασίας/άμυνας.

Ασφάλεια προμήθειας τροφίμων. Η Ουκρανία αναστέλλει προσωρινά τις εξαγωγές των προϊόντων ζωτικής σημασίας για
την επισιτιστική ασφάλεια: σίκαλη, βρώμη, φαγόπυρο, κεχρί, κρέας, ζάχαρη, αλάτι. Το υπουργείο Οικονομίας πρόκειται να
εκδώσει τις ειδικές άδειες για την εξαγωγή σιταριού, καλαμποκιού, λαδιού, πουλερικών και αυγών κοτόπουλου.

Απομόνωση του επιτιθέμενου συνεχίζεται. Η American Express ανακοίνωσε την αναστολή όλων των εργασιών στη
Ρωσία, επομένως τα προϊόντα της δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα για εμπόρους ή σε ΑΤΜ στη Ρωσία. Επίσης, η εταιρεία
ανακοίνωσε την αναστολή των εργασιών της στη Λευκορωσία. Σύμφωνα με τους Financial Times, η PwC και η KMPG
αποχώρησαν από τη ρωσική αγορά. Η Νότια Κορέα ανέστειλε τις συναλλαγές με την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας. Αυτό
είναι μέρος των οικονομικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Radio Liberty Corporation (RFE /
RL) σταμάτησε τη λειτουργία της στη Ρωσική Ομοσπονδία. Το TikTok δεν είναι πλέον διαθέσιμο στη Ρωσική Ομοσπονδία
λόγω του ρωσικού νόμου για τις "ψεύτικες πληροφορίες". Το Spotify ανακοίνωσε ότι η συνδρομή Premium διακόπτεται στη
Ρωσία λόγω της εξόδου των Mastercard και Visa. Η εταιρεία έκλεισε τα γραφεία της στη χώρα πριν από δύο ημέρες. Το
Netflix δεν εξυπηρετεί πλέον πελάτες στη Ρωσία εν μέσω της εισβολής στην Ουκρανία.

Τέχνη: Σήμερα περισσότεροι από 40 καλλιτέχνες συγκεντρώθηκαν στη Ρίγα και δημιούργησαν έργα τέχνης αλληλεγγύης
για την Ουκρανία σε τοίχους της πόλης (οδός Vesetas). Μια συμβολική παράσταση έλαβε χώρα στο Μουσείο Solomon R.
Guggenheim για να υποστηρίξει τα αιτήματα για τη θέσπιση ζώνης απαγόρευσης πτήσεων για την Ουκρανία.

Επερχόμενα γεγονότα:
● 3ος Γύρος Διαπραγματεύσεων, 7 Μαρτίου.
● Στις 7-8 Μαρτίου, η ουκρανική αντιπροσωπεία θα μιλήσει στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη για να

προσαγάγει τη Ρωσία στη δικαιοσύνη για τα εγκλήματά της κατά της Ουκρανίας.

Στατιστική:
● 38 παιδιά σκοτώθηκαν, 71 τραυματίστηκαν στον πόλεμο της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη για τα

Δικαιώματα του Παιδιού.
● 211 σχολεία στην Ουκρανία καταστράφηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022.
● 650.000 Ουκρανοί παραμένουν χωρίς πρόσβαση στην εξουσία λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου, λέει το

Υπουργείο Ενέργειας.
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● Κατά τη διάρκεια του πολέμου, σχεδόν 4.000 νέες οικογένειες καταγράφηκαν στην Ουκρανία και γεννήθηκαν 4.311
μωρά, λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

● 140.000 πολίτες επέστρεψαν στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου, πάνω από το 80% είναι άνδρες.
● Περίπου 20.000 αλλοδαποί από 52 χώρες, συμπεριλαμβανομένων πρώην Βρετανών πεζοναυτών, έχουν υποβάλει

αίτηση για να ενταχθούν στη Διεθνή Λεγεώνα για την Εδαφική Άμυνα της Ουκρανίας.
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες του

ρωσικού στρατού έως τις 6 π.μ., 7 Μαρτίου 2022: στρατιώτες - περισσότερα από 11.000, τανκ ‒ 290, APV ‒ 999,
συστήματα πυροβολικού - 117, MLRS - 50, συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου - 23, αεροσκάφη - 46, ελικόπτερα
- 68, οχήματα - 454, ελαφρά ταχύπλοα - 3, δεξαμενές καυσίμων - 60, UAV επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο - 7.

Κάθε δράση μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!
● Το Πανεπιστήμιο του Τάρτου έχει δημιουργήσει ένα ταμείο υποτροφιών για την υποστήριξη των σπουδών

Ουκρανών φοιτητών. Κάντε δωρεά για να βοηθήσετε τους Ουκρανούς φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές
τους.

● Δημοσιεύστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας να εγκριθεί η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω
από την Ουκρανία για να σταματήσει ο βομβαρδισμός αμάχων από τη Ρωσία και να διασφαλιστεί η
ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, όπως οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. Χρησιμοποιήστε το
#closethesky.

● Μοιραστείτε το ενημερωτικό σημείωμα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τους υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων.

Σας ευχαριστούμε που υποστηρίζετε την Ουκρανία! Σλάβα Ουκραΐνιε! Δόξα στην Ουκρανία!
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https://www.facebook.com/minjust.official/posts/pfbid0c3674NY6CpVJPxoQbn3k8UCd6oFdgsCfgU6fRjLp8T9NUMDU319Ho12U3pSA2zQDl?__cft__%5B0%5D=AZUIqEnKWnTylcOot-KshMZgjf0NuciUs03bL-vh1HQadzMtRPgy9vlqA4c0-0bNcHopVY_MmZhUxAb3pRJT_Bg2eighta_FRJg2D1OwW5w_WnQjQThSwzToSWNVWcORb2Q-jKVJ78lNbOA8WxvJbqtk0Z2v7JOsQF9qVd64Dec6zA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.kmu.gov.ua/en/news/vid-pochatku-napadu-rosiyi-na-ukrayinu-bilshe-140-tisyach-ukrayinciv-povernulisya-dodomu
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/297717915793540?locale=ru_RU
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/297717915793540?locale=ru_RU
https://sihtasutus.ut.ee/support-the-university/university-of-tartu-scholarship-fund-for-ukrainian-students

