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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10:00 μ.μ., 1.04.2022.
Εξωτερική πολιτική. Την Πέμπτη, ο αρχηγός του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι «οι ρωσικές μονάδες δεν αποσύρονται αλλά
επανατοποθετούνται». Η Ρωσία προσπαθεί να ανασυνταχθεί, να ανεφοδιαστεί και να ενισχύσει την επίθεσή της στην περιφέρεια του
Ντονμπάς. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία συνεχίζει να πιέζει το Κίεβο και άλλες πόλεις. Προηγουμένως, και οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του
Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσαν αυτές τις πληροφορίες.

Η επέκταση της εντολής της Ειδικής Αποστολής Παρακολούθησης του ΟΑΣΕ (SMM) στην Ουκρανία μπλοκαρίστηκε από τη Ρωσία, αναφέρει
η επίσημη ανακοίνωση. Η SMM του ΟΑΣΕ είναι παρούσα ως διεθνής παρατηρητής στο Ντονμπάς από το 2014, μετά από αίτημα της
ουκρανικής κυβέρνησης προς τον ΟΑΣΕ και με συναινετική απόφαση και από τα 57 συμμετέχοντα κράτη. «Η αποστολή διαδραμάτισε
κρίσιμο ρόλο παρέχοντας αντικειμενικές πληροφορίες για την ασφάλεια και την ανθρωπιστική κατάσταση στο έδαφος και εργαζόταν
ακατάπαυστα για να αμβλύνει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στον άμαχο πληθυσμό», είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΕ Ράου.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βρίσκεται καθ' οδόν προς το Κίεβο. Θα είναι η πρώτη επικεφαλής του
ιδρύματος της ΕΕ που θα επισκεφθεί την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου. Οι λεπτομέρειες της επίσκεψης δεν αποκαλύπτονται,
ωστόσο, η εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι «θα παραδώσει ένα μήνυμα υποστήριξης και ελπίδας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Το εκλογικό Σαββατοκύριακο πλησιάζει στην Ουγγαρία, τη Γαλλία και τη Σερβία. Η έναρξη των προεκλογικών εκστρατειών επηρεάστηκε από
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στη Γαλλία, ο Πρόεδρος Μακρόν αξιοποιεί την εκ περιτροπής γαλλική προεδρία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (κάθε κράτος μέλος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ περιτροπής για έξι μήνες -
σημείωση του συντάκτη) μαζί με τη δική του προεκλογική εκστρατεία . Επιπλέον, προσπάθησε να κατευθύνει τις προσπάθειες της
ειρηνευτικής διαδικασίας με τον Πούτιν, λειτουργώντας ως τελευταίος δίαυλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όσο για την Ουγγαρία και τη
Σερβία, ανεξάρτητα από τους δεσμούς των δύο Προέδρων με τη Ρωσία, πιθανότατα θα παραμείνουν στις θέσεις τους. Μάθετε περισσότερα
για την ανάλυση της εκλογικής κατάστασης της Ουγγαρίας και της Σερβίας.

Αναδιάταξη vs Απόσυρση. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι στην καθημερινή νυχτερινή του ομιλία υπογράμμισε τη δύσκολη κατάσταση στο Νότο της
Ουκρανίας και στο Ντονμπάς, προειδοποιώντας για τη συσσώρευση δυνάμεων από τη Ρωσία κοντά στην πολιορκημένη πόλη Μαριούπολη.
Υπό το πρίσμα της τρέχουσας ανασυγκρότησης και προετοιμασίας για την αναδιάταξη των στρατευμάτων, ο Πολωνός πρωθυπουργός
προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο CNN ότι η Ρωσία στοχεύει να καταλάβει το ένα τρίτο του ουκρανικού εδάφους προκειμένου να
ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση. Η Γάννα Μάλιαρ, αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε ότι οι Ρώσοι
στοχεύουν να πάρουν τον πλήρη έλεγχο του συνόλου των περιφερειών του Ντόνετσκ και του Λουγάνσκ και μπορεί ακόμη και να
προσπαθήσουν να καταλάβουν την περιφέρεια του Χάρκιβ. Υπάρχει μια ενεργή κίνηση των ρωσικών στρατευμάτων κοντά στο Γόμελ της
Λευκορωσίας, καθώς περισσότερα πυραυλικά συστήματα μεταφέρονται εκεί.

Πόλεις υπό επίθεση. Δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν στρατιωτική βάση στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόβσκ, με αποτέλεσμα δύο να
σκοτωθούν και πέντε να τραυματιστούν. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εντείνει τους βομβαρδισμούς στο Χάρκιβ, όπου ένας πύραυλος
έπληξε το κεντρικό τμήμα της πόλης. Επίσης στο Χάρκιβ, ένας αγωγός φυσικού αερίου υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού,
αφήνοντας 34 χιλιάδες κατοίκους χωρίς αέριο. Τα ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν μια αποθήκη πετρελαίου στο Φάστιβ, στην
περιφέρεια του Κιέβου. Οι σφοδροί βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στην περιφέρεια Λουγάνσκ, ιδιαίτερα σε Σεβεροντόνετσκ, Ρουμπίζνε,
Λυσιτσάνσκ, Κρεμίννα. Ζημιές υπέστησαν 20 αντικείμενα υποδομής, μεταξύ των οποίων 9 πολυκατοικίες και 9 ιδιωτικές κατοικίες. Το
απελευθερωμένο Τροστιανέτς, στην περιφέρεια Σούμι, καλεί σε βοήθεια, καθώς το 90% της πόλης παραμένει χωρίς θέρμανση, νερό και
ηλεκτρισμό. Στη Μελιτόπολη, όλοι οι διευθυντές των σχολείων έγραψαν επιστολές παραίτησης για να μην συνεργαστούν με τους εισβολείς,
λέει ο δήμαρχος Ιβάν Φέντοροφ. Στη Μαριούπολη, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός και τα ρωσικά πρακτορεία
ειδήσεων ανέφεραν ότι ο διάδρομος θα μπορούσε να ξεκινήσει την Παρασκευή. Τέλος, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας απελευθέρωσαν
έντεκα οικισμούς στην περιφέρεια Χερσώνας, πέντε στην περιφέρεια Ζαπορίζια και δύο στην περιοχή Τσερνίγιβ.

Ενεργειακή ασφάλεια. Η Παγκόσμια Ένωση Πυρηνικών Χειριστών (WANO) θα μεταφέρει όλες τις λειτουργίες των ουκρανικών πυρηνικών
σταθμών στο Κέντρο του Παρισιού. Προηγουμένως, οι ουκρανικοί πυρηνικοί σταθμοί αποτελούσαν μέρος του κέντρου της Μόσχας. Η ένωση
συγκεντρώνει φορείς εκμετάλλευσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από όλο τον κόσμο και προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, έτσι ώστε τα μέλη της ένωσης να μπορούν να συνεργαστούν για να επιτύχουν το υψηλότερο
επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας στη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών τους.

Τα ρωσικά στρατεύματα αποχώρησαν από τον πυρηνικό σταθμό του Τσορνόμπιλ μετά από περισσότερο από ένα μήνα κατοχής. «Προς το
παρόν, δεν υπάρχει μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό στο χώρο του πυρηνικού σταθμού του Τσερνομπίλ», — ανέφερε η Κρατική Υπηρεσία
της Ουκρανίας για τη Διαχείριση Ζώνης Αποκλεισμού. Ωστόσο, ο δήμαρχος του Σλαβούτιτς, μιας κοντινής πόλης και έδρας πολλών
εργαζομένων στο εργοστάσιο, ενημέρωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν συλλάβει ομήρους Ουκρανούς Εθνοφύλακες από τις πρώτες
ημέρες της κατάσχεσης του εργοστασίου.

Οικονομική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης προειδοποιεί για το μεγαλύτερο σοκ προσφοράς
τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ο
συνεχιζόμενος πόλεμος θα οδηγήσει σε αυξημένο κόστος για εμπορεύματα όπως τα τρόφιμα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα μέταλλα,
τα οποία θα έχουν βαθύ αντίκτυπο στις οικονομίες, ιδιαίτερα σε αυτές στις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα. Οι προβλέψεις της EBRD
υποθέτουν ότι εάν τεθεί κατάπαυση του πυρός τους επόμενους μήνες, το ΑΕΠ της Ουκρανίας από τα τέλη του 2023 θα είναι ακόμα κάτω
από τα προπολεμικά επίπεδα.

Κυρώσεις. Ανακοινώνονται περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η Αυστραλία επιβάλλει επιπλέον τέλη 35% για όλες τις εισαγωγές
από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Νωρίτερα, η κυβέρνησή τους επέβαλε κυρώσεις μεγάλης κλίμακας σε περισσότερες από 500 ρωσικές
εταιρείες και ιδιώτες και απαγόρευσε την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Εκτός από τις κυρώσεις, η αυστραλιανή κυβέρνηση θα παράσχει
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ανθρωπιστική βοήθεια, προμήθειες θερμικού άνθρακα και συστήματα προσωρινής προστασίας. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ
επέβαλε κυρώσεις σε 13 Ρώσους φυσικά και 21 ρωσικά νομικά πρόσωπα που εργάζονται στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και
τεχνολογίας. Οι κυρώσεις θα στοχεύουν ρωσικά δίκτυα αποφυγής κυρώσεων καθώς και εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας.

Η ΕΕ έχει ήδη εισαγάγει το 4ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να αισθανθεί σημαντική επίδραση
η Ρωσία. Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ εκφράζουν δισταγμό να προχωρήσουν στη διακοπή των δεσμών φυσικού αερίου με τη Ρωσία. Το
ρωσικό αέριο αποτελούσε το 42% των εισαγωγών φυσικού αερίου της Ευρώπης μόνο μέσω αγωγών. Το κλείσιμο αυτού θα δημιουργούσε
οδυνηρές οικονομικές συνέπειες για τις ευρωπαϊκές χώρες που ήδη παλεύουν με το φάσμα του υψηλού πληθωρισμού, λέει το POLITICO.
Με 60,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020, η ενέργεια αποτελεί περίπου τα δύο τρίτα των εισαγωγών της Ευρώπης από τη Ρωσία. Ρίξτε μια
ματιά στο πρόσφατο ενημερωτικό μας δελτίο σχετικά με την ενεργειακή (αν)εξάρτηση της ΕΕ.

Ψηφιακή ασφάλεια. Οι αναφορές δείχνουν ότι η Ρωσία είχε πλήρη πρόσβαση στα δίκτυα του υπουργείου Εξωτερικών της Ουγγαρίας και η
ουγγρική κυβέρνηση δεν μπόρεσε να τα σταματήσει. Οι Ρώσοι χάκερ ολοκλήρωσαν μια σειρά επιθέσεων στα κανάλια επικοινωνίας του
Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας τον Ιανουάριο του 2022. Αυτό επέτρεψε στη Ρωσία να αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις
επίσημες επικοινωνίες και έγγραφα. Εν τω μεταξύ, δεν υπήρξε καμία δημόσια διαμαρτυρία από την ουγγρική κυβέρνηση σχετικά με αυτή τη
ρωσική κυβερνοκατασκοπεία.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας προτρέπουν τις εταιρείες να συμμετάσχουν στον ψηφιακό αποκλεισμό της Ρωσίας από την
Ουκρανία. Ενώ η Microsoft, η SAP, η IBM είχαν προηγουμένως ανακοινώσει τον περιορισμό της λειτουργίας τους στη Ρωσία, εξακολουθούν
να διατηρούν δραστηριότητες ή προσωπικό στη Ρωσία παρά τις εκκλήσεις της Ουκρανίας. Μικρές ομάδες εργαζομένων στις Microsoft, SAP
και IBM ζήτησαν από τη διοίκηση να αποσυρθεί πλήρως από τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι χάκερ προσπάθησαν πρόσφατα να διεισδύσουν στα δίκτυα του ΝΑΤΟ και στους στρατούς ορισμένων χωρών της Ανατολικής
Ευρώπης, ανέφερε η Ομάδα Ανάλυσης Απειλών της Google σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμες
πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες που στοχεύτηκαν, ένας από τους στόχους ήταν το ηλεκτρονικό ψάρεμα διαπιστευτηρίων.

Παραπληροφόρηση. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξέδωσε νέα δήλωση σχετικά με τα «βιολογικά όπλα στην
Ουκρανία». Το έγγραφο αναφέρει ότι οι δραστηριότητες των «πέντε βιολογικών εργαστηρίων του Κιέβου» έχουν τερματιστεί. Το Υπουργείο
Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ισχυρίζεται ότι ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του προέδρου των ΗΠΑ, συμμετείχε σε παραγωγή του παθογόνα
στην Ουκρανία. Η Ρωσία ισχυρίζεται επίσης ότι η Ουκρανία εξέτασε τη δυνατότητα μεταφοράς ραδιενεργών, βιολογικά επικίνδυνων και
ναρκωτικών ουσιών χρησιμοποιώντας drones, συμπεριλαμβανομένων των Bayraktars.

Ανάγνωση:
● No Peace, No Guarantees. Istanbul Ukraine-Russia War Talks Details and Results | European Pravda (eurointegration.com.ua) - η

σημερινή μας επιλογή πηγαίνει σε αυτό το άρθρο, καθώς είναι μια συνεκτική ανάλυση που αντιπροσωπεύει τις απόψεις των
διακεκριμένων ειδικών σε θέματα ασφάλειας από την Ουκρανία. Θα συνιστούσαμε ανεπιφύλακτα να αποκτήσετε την εθνική μας
προοπτική σχετικά με τις διατάξεις που συζητήθηκαν κατά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στην
Κωνσταντινούπολη.

Στατιστική:
● Η OHCHR του ΟΗΕ κατέγραψε 3.039 επιβεβαιωμένες απώλειες αμάχων στην Ουκρανία: 1179 νεκροί και 1860 τραυματίες (ως τα

μεσάνυχτα της 28ης Μαρτίου). Το OHCHR πιστεύει ότι τα πραγματικά στοιχεία είναι σημαντικά υψηλότερα.
● Στην περιφέρεια του Κιέβου, από την αρχή του πολέμου, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει

τουλάχιστον 75 εκπαιδευτικά ιδρύματα
● Χωρίς ρεύμα παραμένουν 1.300 οικισμοί.
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες του ρωσικού στρατού

έως τις 10 π.μ., 1 Απριλίου 2022: προσωπικό – περίπου 17.700, άρματα μάχης ‒ 625, APV ‒ 1.751, συστήματα πυροβολικού –
316, MLRS – 96, αντιαεροπορικά συστήματα πολέμου – 54, αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας – 143, ελικόπτερα – 131, οχήματα με
μαλακό δέρμα – 1.220, σκάφη και ελαφρά ταχύπλοα – 7, βυτιοφόρα καυσίμων – 76, UAV επιχειρησιακό-τακτικού επιπέδου – 85,
ειδικός εξοπλισμός – 24, κινητό σύστημα SRBM - 4. Ακολουθήστε επίσης τον διαδραστικό μετρητή ρωσικών απωλειών.

Κάθε δράση μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!
● Η ΜΚΟ “Zgraya” είναι μια ομάδα εθελοντών που εργάστηκαν με τον στρατό στην Ανατολική Ουκρανία το 2014-2015.

Συνέχισαν το έργο τους βοηθώντας πολίτες και νοσοκομεία με φάρμακα και εξοπλισμό, τις Ένοπλες Δυνάμεις της
Ουκρανίας και την εδαφική άμυνα με εξοπλισμό, μηχανήματα, φάρμακα και τρόφιμα. Μάθετε περισσότερα και υποστηρίξτε
τους.

● Μοιραστείτε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
είτε με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είτε διαδίδοντας αυτό το σύντομο σημείωμα.

● Εγγραφείτε στις καθημερινές μας ενημερώσεις στο Twitter και στον ιστότοπό μας.
● Μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο μας με δωρεές μέσω PayPal. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

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