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Διαπραγματεύσεις - Γύρος 3. Αντιπροσωπείες από την Ουκρανία και τη Ρωσία συναντήθηκαν για τον τρίτο γύρο
διαπραγματεύσεων τη Δευτέρα. Η εκκένωση των αμάχων, δηλαδή η συμφωνία για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, παραμένει
προτεραιότητα. Ο Mykhailo Podolyak, Σύμβουλος του Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας και επικεφαλής
διαπραγματευτής, κατέληξε στα αποτελέσματα της συνάντησης ως «υπήρξαν κάποιες μικρές θετικές αλλαγές όσον αφορά την
επιμελητεία των ανθρωπιστικών διαδρόμων». Άλλες συμφωνίες δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί. Περαιτέρω εντατικές διαβουλεύσεις θα
συνεχιστούν με επίκεντρο την κατάπαυση του πυρός, τον πολιτικό αποκλεισμό και την ασφάλεια, τα οποία θα συζητηθούν αργότερα.

Χάγη. Η υπόθεση «Ουκρανία εναντίον Ρωσίας» ξεκίνησε επίσημα στο Διεθνές Δικαστήριο. Η ουκρανική αντιπροσωπεία παρουσίασε
τα επιχειρήματά της σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία βεβηλώνει τη Σύμβαση για την πρόληψη και καταπολέμηση του
εγκλήματος της γενοκτονίας. Ωστόσο, η Ρωσία μποϊκόταρε τις ακροάσεις και δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Ως εκ τούτου, η
ουκρανική αντιπροσωπεία κάλεσε να επιβληθούν προσωρινά μέτρα, κυρίως με την άμεση διακοπή όλων των στρατιωτικών
δραστηριοτήτων που ξεκίνησαν στις 24 Φεβρουαρίου. Αν και η λήψη της τελικής απόφασης θα πάρει χρόνο, η έναρξη της νομικής
διαδικασίας είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση των εγκλημάτων που διέπραξε η Ρωσία, καθώς και για την περαιτέρω απομόνωση
της Ρωσίας.

Εξωτερική πολιτική. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα συναντηθούν στην Τουρκία στις 10 Μαρτίου 2022
ακριβώς δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου. Η Τουρκία έχει προαναγγείλει ότι θα είναι έτοιμη να μεσολαβήσει στη
συνάντηση μεταξύ των χωρών. Ως εκ τούτου, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Τσαβούσογλου εξέφρασε την ελπίδα του ότι η
συνάντηση θα συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα.

Η ΕΕ κάλεσε τη Διεθνή Ένωση Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για την προστασία των ουκρανικών πυρηνικών σταθμών. Επί του
παρόντος, οι πυρηνικοί σταθμοί στο Τσορνόμπιλ και τη Ζαπορίζια βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων. Ως εκ
τούτου, η ΔΟΑΕ καλεί να διασφαλιστεί η πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία.

Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων της ΕΕ (COREPER II) ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων από την
Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία για την ένταξη στην ΕΕ.

Η Ουγγαρία δεν θα επιτρέψει τη μεταφορά φονικών όπλων στα εδάφη της. «Ο λόγος για τη λήψη αυτής της απόφασης είναι ότι
τέτοιες παραδόσεις μπορεί να γίνουν στόχοι εχθρικής στρατιωτικής δράσης», λέει ο υπουργός Εξωτερικών Péter Szijjártó. Ωστόσο,
θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

Ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Η Ρωσία έδωσε απευθείας εντολές στους στρατιώτες της να πυροβολήσουν τους Ουκρανούς αμάχους,
ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για γυναίκες ή παιδιά. Εάν παραβιαστεί η εντολή, επιτρέπεται να πυροβολήσουν τον στρατιώτη που
δεν θέλει να εκτελέσει το καθήκον του.

Τη Δευτέρα, έγινε μια προσπάθεια να ανοίξει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος από το Ιρπίν, τη Μπούτσα, το Γοστόμελ, στην
περιφέρεια Κιέβου. Συνολικά απομακρύνθηκαν 2000 άτομα. Ωστόσο, το 30% της κωμόπολης Ιρπίν, στην περιφέρεια του Κιέβου
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ακόμη η παροχή νερού, φυσικού αερίου και
ηλεκτρισμού σε αυτές τις πόλεις, καθώς και σημειώνεται η έλλειψη τροφίμων.

Η Iryna Vereshchuk, υπουργός για την επανένταξη των προσωρινά κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας, λέει ότι 2046 διεθνείς
φοιτητές από 27 χώρες είναι αιχμάλωτοι στο Σούμι. Ινδία – 659 μαθητές, Κίνα – 160, Τουρκία – 144, Νιγηρία – 400 μαθητές. Καθώς
και πολλοί πολίτες της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας, της Αφρικής, των χωρών της Βορειοανατολικής Ασίας, όπως η Νότια
Αφρική, το Καζακστάν, η Σιγκαπούρη και η Σαουδική Αραβία. Η εκκένωση στην Ουκρανία είναι αδύνατη καθώς οι άμαχοι δεν
κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν την πόλη λόγω σφοδρών βομβαρδισμών από τα ρωσικά στρατεύματα στους δρόμους που οδηγούν
έξω από το Σούμι. Τα ρωσικά στρατεύματα αναγκάζουν ξένους να εκκενώσουν στη Λευκορωσία και τη Ρωσία, κάτι που μπορεί να
είναι επικίνδυνο, λόγω των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Η Μαριούπολη βρίσκεται υπό πολιορκία για 8 συνεχόμενες ημέρες. Η πόλη είναι χωρίς ρεύμα, θέρμανση, νερό ή επικοινωνίες.
Επί τρεις ημέρες οι άμαχοι περιμένουν την εκκένωση, ωστόσο, δύο προηγούμενες προσπάθειες έχουν ήδη αποτραπεί.

Από τις 24 Φεβρουαρίου, οι διασώστες έχουν απομακρύνει περίπου 6,4 χιλιάδες ανθρώπους από τους οικισμούς της περιφέρειας
Λουγάνσκ και περίπου 3 χιλιάδες ανθρώπους από την περιφέρεια του Ντόνετσκ.

Πόλεις υπό την επίθεση. Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την επίθεση, επικεντρώνοντας τις κύριες προσπάθειες στην
περικύκλωση του Κιέβου, του Χάρκιβ, του Τσερνίγιβ, του Σούμι, της Μαριούπολης, του Μικολάιβ. Συνεχίζονται τα χτυπήματα σε
μη στρατιωτικές υποδομές. Τη Δευτέρα, ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν το εργοστάσιο ψωμιού στο Μακάριβ, σκοτώνοντας 13
άτομα. Το σούπερ μάρκετ στο Χάρκιβ βομβαρδίστηκε, σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας 15. Το Ιζιούμ, στην περιφέρεια
του Χάρκιβ έχει μετατραπεί σε απόλυτη καταστροφή, λέει ο δήμαρχος της πόλης. Οι συνεχείς ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν
καταστρέψει το κεντρικό τμήμα της πόλης, καθώς και η πόλη βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ανθρωπιστικής καταστροφής. Από την
αρχή του πολέμου, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταστρέψει 90 σπίτια στη Μελιτούπολη και στην αντίστοιχη συνοικία, στην
περιφέρεια Ζαπορίζια. Στη Μελιτούπολη, οι εισβολείς κατέλαβαν τον πύργο της τηλεόρασης και τους πύργους ραδιοεπικοινωνίας. Η
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πόλη Μπερντιάνσκ στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, είναι χωρίς παροχή φυσικού αερίου, λόγω βλάβης στον αγωγό φυσικού
αερίου. Στο Μικολάιβ, ένα πύραυλος κρουζ έπληξε το πρωί το κτίριο στρατιωτικής μονάδας και βομβάρδισε για άλλη μια φορά το
βράδυ. Οκτώ στρατιώτες σκοτώθηκαν, 19 τραυματίστηκαν και οκτώ αγνοήθηκαν. Τα ρωσικά στρατεύματα στόχευσαν αποθήκες
πετρελαίου στο Ζιτόμιρ και στο Τσερνίγιβ, με αποτέλεσμα να πυρποληθούν. Το λιμάνι της Όλβια δέχθηκε επίθεση. Τη νύχτα η πόλη
Σούμι βρισκόταν κάτω από τον αεροπορικό βομβαρδισμό, καθώς σκοτώθηκαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά.

Καλά ΝΕΑ! Υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας βρίσκεται το αεροδρόμιο του Μικολάιβ! «Ο ρωσικός στρατός απωθήθηκε από το
αεροδρόμιο και πολλά άλλα σημεία γύρω από το Μικολάιβ. Τώρα αναζητούμε τους εισβολείς που τράπηκαν σε φυγή», δήλωσε ο
Βιτάλι Κιμ, ο επικεφαλής της περιφερειακής κρατικής διοίκησης του Μικολάιβ. Επίσης, οι αντικατοχικές συγκεντρώσεις συνεχίζονται σε
όλη τη νότια Ουκρανία στη Μαριούπολη, στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, στο Σταρομπίλσκ, στην περιφέρεια του Λουγάνσκ, στην
Τσάπλινκα της περιφέρειας Χερσώνα. Στην Τσάπλινκα, τα ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν κατά των διαδηλωτών.

Διαδηλώσεις κατά της ρωσικής κατοχής. Στη Μαριούπολη πραγματοποιήθηκε μια μαζική συγκέντρωση. Κάτοικοι του
Σταρομπίλσκ, στην περιφέρεια Λουγάνσκ, βγήκαν σε συγκέντρωση κατά της κατοχής, έκαψαν τη σημαία του λεγόμενου LNR και
ύψωσαν την κρατική σημαία της Ουκρανίας. Στην Τσάπλινκα της περιφέρειας Χερσώνα, ο ρωσικός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον
διαδηλωτών κατά της κατοχής.

Κυρώσεις. Οι παγκόσμιες κυρώσεις πλήττουν σκληρά τη ρωσική οικονομία και τις ελίτ. Έχουν ήδη επιβληθεί 5800 κυρώσεις κατά
της Ρωσίας. Πρόκειται για παγκόσμιο αντιρεκόρ. Περισσότερες από εκατό εταιρείες κολοσσοί έχουν ήδη εγκαταλείψει τη ρωσική
αγορά. Το Bloomberg χαρακτήρισε τη διαδικασία κυρώσεων «οικονομικό πυρηνικό πόλεμο». Η ρωσική κεντρική τράπεζα
υπερδιπλασίασε τη Δευτέρα τα επιτόκια στο 20%, καθώς το ρούβλι, το νόμισμα της χώρας, βυθίστηκε στο ιστορικό χαμηλό όλων των
εποχών, αναφέρει το Forbes. Το Bloomberg αναφέρει πιθανή χρεοκοπία της ρωσικής οικονομίας μέχρι τα μέσα Απριλίου. Η
Verkhovna Rada της Ουκρανίας (Κοινοβούλιο) ενημερώνει ότι η δανική ενεργειακή εταιρεία Ørsted δεν θα υπογράψει νέες συμβάσεις
με τη Ρωσία, διακόπτοντας τις προμήθειες ρωσικού άνθρακα στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της. Και οι τέσσερις μεγάλες
εταιρείες αποσύρουν τις δραστηριότητές τους από τη Ρωσία. Ο Κανονισμός για το Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης σταμάτησε τις
συναλλαγές σε μετοχές της Gazprom, καθώς και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Σιγκαπούρης StarHub και SingTel σταμάτησαν να
μεταδίδουν το ρωσικό κρατικό μέσο RT. Η εταιρεία αεροσκαφών Boeing ανέστειλε την αγορά τιτανίου στη Ρωσία λόγω του πολέμου
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας Upwork αναστέλλει την εργασία στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Οι
εκπαιδευτικές πλατφόρμες Coursera και EdX ανακοίνωσαν τη λήξη της συνεργασίας με τη Ρωσία. Το ιαπωνικό Υπουργείο
Εξωτερικών χαρακτήρισε τη Ρωσία ως 3ο επίπεδο κινδύνου, δηλαδή εξέδωσε τη σύσταση για ακύρωση οποιωνδήποτε ταξιδιών στη
Ρωσική Ομοσπονδία.

Γυναίκες στον στρατιωτικό τομέα. Από τις αρχές του 2021, 57.000 γυναίκες εγγράφηκαν στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας,
αποτελώντας το 22,8% του συνόλου, σύμφωνα με το Vice επικαλούμενο στοιχεία του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας. Το
ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο των γειτόνων της Πολωνίας (7,5%) και Ρωσίας (4%), καθώς και των Ηνωμένων
Πολιτειών (16 %) και της Γερμανίας (12%).

Παραπληροφόρηση. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας βομβαρδίζουν τις υποδομές
του Ντονμπάς ενώ δείχνουν πλάνα από αντικείμενα που καταστράφηκαν από τον ρωσικό στρατό σε άλλες περιοχές. Η Ρωσία
συνεχίζει την τακτική με την κατηγορία της Ουκρανίας στην επίθεση στον άμαχο πληθυσμό. Έτσι, υπάρχουν ρωσικές αναφορές ότι
«Ουκρανοί εθνικιστές στη Μαριούπολη χρησιμοποιούν τρομοκρατικές τακτικές: τοποθετούν τα πυρά τους σε σπίτια στα οποία οι
ντόπιοι αφήνουν ταμπέλες «μην πυροβολείτε - τα παιδιά είναι εδώ». Επιπλέον, η Ρωσία ισχυρίζεται ότι σε τρεις ώρες καταγράφηκαν
172 επιθέσεις από ουκρανικά στρατεύματα και «εθνικιστές» στους ανακοινωθέντες έξι ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Η Ρωσία διαδίδει
επίσης ενεργά ένα νέο ψεύτικο για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων στο έδαφος της Ουκρανίας. Επίσης, τα ρωσικά ΜΜΕ
υποστηρίζουν ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ετοιμάζει προκλήσεις στο Χάρκιβ με ραδιενεργή μόλυνση.

ΜΜΕ. Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν τις επιθέσεις στον πύργο της τηλεόρασης και στους πύργους επικοινωνίας του
ραδιοφώνου για να διαταράξουν τα κανάλια επικοινωνίας. Τη Δευτέρα ο πύργος ραδιοεπικοινωνίας της πόλης Μελιτούπολης
καταλήφθηκε από ρωσικά στρατεύματα.

Στατιστική:
● Περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν ήδη καταφύγει στο εξωτερικό, τρέχοντας από τον πόλεμο
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες του ρωσικού

στρατού έως τις 6 π.μ., 8 Μαρτίου 2022: στρατιώτες - περισσότεροι από 12.000, άρματα μάχης ‒ 303, APV ‒ 1036,
συστήματα πυροβολικού - 120, MLRS - 56, συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου - 27, αεροσκάφη - 48, ελικόπτερα - 80,
οχήματα - 474, ελαφρά ταχύπλοα - 3, δεξαμενές καυσίμων - 60, UAV επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο - 7.

Κάθε δράση μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!
● Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για τον τρόπο υποστήριξης της Ουκρανίας με μια λίστα αξιόπιστων οργανισμών.
● Μοιραστείτε την ιστορία σας για την Ουκρανία - είτε έχετε ταξιδέψει εδώ είτε έχετε φίλους. Διαδώστε πληροφορίες

για την Ουκρανία.
● Μοιραστείτε τις αλήθειες - διαδώστε πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση και τον ιστότοπο.

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