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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10:00 μ.μ., 2.04.2022.
Εξωτερική πολιτική. Η Ρομπέρτα Μετσόλα, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται στην πόλη. Ο
Πρόεδρος του ΕΚ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας καθώς και τον Πρόεδρο
Ζελένσκι στο Κίεβο. Στην κοινή δήλωση με τον πρόεδρο του ουκρανικού κοινοβουλίου, υπογράμμισε την
ετοιμότητα της ΕΕ να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση των ουκρανικών πόλεων. Η Πρόεδρος Μετσόλα διαβεβαίωσε
την υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές σας φιλοδοξίες και τη
φιλοδοξία σας να είστε υποψήφια χώρα για διαδοχή. Και μπορείτε να βασιστείτε στην πλήρη υποστήριξη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίτευξη αυτού του στόχου». Πρόσθεσε ότι η ανθρωπιστική και στρατιωτική
βοήθεια που ρέει από το μπλοκ στην Ουκρανία θα αυξηθεί.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ζητά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από την G20. Ωστόσο, η Κίνα
αντιτίθεται σε αυτό. Η συνάντηση της G20 έχει προγραμματιστεί για τις 15-16 Νοεμβρίου στο Μπαλί της
Ινδονησίας.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν προσέφερε για άλλη μια φορά στους Ουκρανούς και Ρώσους Προέδρους να συναντηθούν
στην Κωνσταντινούπολη για τις διαπραγματεύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επιστράτευση του ρωσικού στρατού στην Κριμαία
και τη Σεβαστούπολη με αναφορά την παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι
στην απογευματινή του ομιλία καταδίκασε επίσης την επιστράτευση. Η στρατολόγηση όλων των επιλέξιμων
ανδρών στην παράνομα προσαρτημένη Κριμαία σημαίνει στρατολόγηση ντόπιων, συμπεριλαμβανομένων των
Τατάρων της Κριμαίας, για να πολεμήσουν εναντίον των Ουκρανών.

Πόλεις υπό επίθεση. Τα ρωσικά στρατεύματα φέρεται να αποσύρθηκαν από την περιφέρεια του Κιέβου,
ωστόσο, οι μάχες στους δρόμους προς το Κίεβο και στα περίχωρα συνεχίστηκαν. Επίσης, περίπου 30 οικισμοί σε
όλη την Ουκρανία απελευθερώθηκαν από τον ουκρανικό στρατό την Παρασκευή. Παρόλο που ο αριθμός των
ρωσικών στρατευμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου έχει μειωθεί, οι πύραυλοι και οι αεροπορικές επιδρομές
εξακολουθούν να συνεχίζονται πάνω από τα κεφάλια των αμάχων. Την Παρασκευή, περίπου 30 πύραυλοι
εκτοξεύτηκαν από το έδαφος της Λευκορωσίας προς την Ουκρανία. Μια σειρά βομβαρδισμών πλήττει τις
περιοχές Ντνιπρό Κρεμεντσούκ, Πολτάβα και Οδησσό. Ενώ έφευγαν από την Ουκρανία, τα ρωσικά
στρατεύματα ναρκοθέτησαν το εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής στην Μπούτσα, στην περιφέρεια του Κιέβου,
καθώς και δηλητηρίασαν όλα τα υπόλοιπα αγαθά εκεί. Οι πιο ενεργές μάχες συνεχίζονται στο Ιζιούμ, στην
περιφέρεια Χάρκιβ. Ο Κριβί Ριγ χτυπήθηκε με το BM-21 "Grad". Συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί στις
περιφέρειες Χερσώνα, Ντονέτσκ και Λουγάνσκ.

Η απόσυρση των στρατευμάτων στο βόρειο τμήμα της χώρας κρατά όλους σε ένταση, περιμένοντας είτε πιθανή
αναδιάταξη είτε εντεινόμενη επίθεση στα ανατολικά μέχρι την Αζοφική θάλασσα. Στις χθεσινές τους ομιλίες, ο
Πρόεδρος και ο Αρχηγός του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας προειδοποίησαν ότι οι
σφοδρές μάχες είναι ακόμη μπροστά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία στοχεύει να ολοκληρώσει τον πόλεμο με
μια παρέλαση Νίκης στις 9 Μαΐου.

Η εκκένωση από τη Μαριούπολη έχει μπλοκαριστεί από τον ρωσικό στρατό, ανεξάρτητα από τις συμφωνίες
ασφαλείας και τη συμμετοχή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC). Η ΔΕΕΣ είχε αρχικά
ενημερώσει για το σχέδιο εκκένωσης σχεδόν 2000 αμάχων από την πολιορκημένη Μαριούπολη. Ωστόσο, μερικές
ώρες αργότερα τα αυτοκίνητα εκκένωσης έπρεπε να επιστρέψουν καθώς δεν υπήρχαν εγγυήσεις για ασφαλή
διέλευση, ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της. Την ίδια ώρα, έως και 3.000 άτομα κατάφεραν να φύγουν
από την πόλη με άλλα μέσα την Πέμπτη. Νέα προσπάθεια εκκένωσης θα γίνει το Σάββατο.

Στη Μελιτόπολη, τα ρωσικά στρατεύματα απήγαγαν τρεις διευθυντές σχολείων, ενώ οι μαθητές τους κρατούνται
στην πόλη ως ανθρώπινη ασπίδα. Προηγουμένως, όλοι οι διευθυντές των σχολείων παραιτήθηκαν σε ένδειξη
διαμαρτυρίας για την άρνησή τους να συνεργαστούν με τους Ρώσους. Περίπου 70-75 χιλιάδες άνθρωποι
παραμένουν στην κατεχόμενη Μελιτόπολη. Τα ρωσικά στρατεύματα δεν επιτρέπουν στους πολίτες να
εκκενώσουν στην Ουκρανία, ωστόσο τους αφήνουν να πάνε ελεύθερα στην Κριμαία.

Η δεύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ζαπορίζια. 86 Ουκρανοί
στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων 15 γυναικών, ανταλλάχθηκαν με 86 Ρώσους μαχητές.
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Επαγγελματικές στρατηγικές. Στα κατεχόμενα, οι ρωσικές δυνάμεις προετοιμάζουν τη βάση για τη διεξαγωγή
παράνομων δημοψηφισμάτων. Όλοι όσοι είναι κατά των δυνάμεων κατοχής κρατούνται ή διώκονται. Στο Τοκμάκ,
στην περιφέρεια Ζαπορίζια, προγραμματίζεται ένα φερόμενο παράνομο δημοψήφισμα για τις 4 Απριλίου. Στη
Μελιτόπολη, οι άμαχοι και οι μη στρατιωτικές υποδομές χρησιμοποιούνται ως ασπίδα. Ο δήμαρχος της πόλης
ενημερώνει ότι τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να συνδέσουν την πόλη με τον πάροχο Διαδικτύου από την
Κριμαία προκειμένου να περιορίσουν και να ελέγξουν τη ροή πληροφοριών. Τα ρωσικά στρατεύματα κατάσχουν
την ανθρωπιστική βοήθεια που προέρχεται από την Ουκρανία και τη διανέμουν σαν να προέρχεται από τη
Ρωσία.

Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα πολέμου. Η Amnesty International απέκτησε
νέες μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολεμικών
νόμων. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αντισυμβατικά όπλα, όπως πυρομαχικά
διασποράς και όπλα ευρείας εμβέλειας με ανακριβή στόχο, όπως ακαθοδηγούμενες βόμβες και πολλαπλούς
εκτοξευτές ρουκετών (MLR) σε επιθέσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Οι επιθέσεις είναι ασυνάρτητες και
ασυντόνιστες, με στόχο τις μέγιστες ζημιές και τραυματισμούς. Επί του παρόντος, οι πολίτες υποφέρουν από
έλλειψη επικοινωνίας, καθώς υπάρχει κακή ή καθόλου μη κάλυψη από το Διαδίκτυο ή την τηλεόραση στις
περιοχές των ενεργών μαχών. Προηγουμένως τον Μάρτιο είχαμε αναφέρει για τις συχνές επιθέσεις στους
πύργους τηλεπικοινωνιών. Οι ευάλωτες ομάδες ανθρώπων βρίσκονται υπό ιδιαίτερη απειλή λόγω των
προκλήσεων για την απόκτηση φαρμάκων και υγειονομικής περίθαλψης και γενικά δυσκολεύονται να
εγκαταλείψουν τα hotspots λόγω κινητικών προβλημάτων.

Ενεργειακή ασφάλεια. Ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) θα
ηγηθεί μιας αποστολής βοήθειας και υποστήριξης του ΔΟΑΕ στον πυρηνικό σταθμό του Τσορνομπίλ. Η απόφαση
ανακοινώθηκε μετά τις επισκέψεις του στην Ουκρανία και τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα. Θα είναι η πρώτη από
μια σειρά αποστολών πυρηνικής ασφάλειας στην Ουκρανία.

Ασφάλεια τροφίμων. Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας ενημέρωσε ότι η περίοδος σποράς έχει ξεκινήσει σε 21
περιοχές της Ουκρανίας ανεξάρτητα από τις στρατιωτικές δραστηριότητες σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, η
συνολική κλίμακα μπορεί να είναι περίπου 25-30% χαμηλότερη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος λόγω των
συνεχιζόμενων μαχών και ναρκοθετήσεων.

Πολιτισμός. Το Γαλλικό Πρακτορείο AFP και η UNESCO αναφέρουν ότι τουλάχιστον 53 ιστορικά μνημεία,
θρησκευτικά κτίρια και μουσεία της Ουκρανίας υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας στη
χώρα. Ο πρώτος προκαταρκτικός κατάλογος της UNESCO με τοποθεσίες που έχουν υποστεί ολική ή μερική
ζημιά περιλάμβανε 29 θρησκευτικούς χώρους, 16 ιστορικά κτίρια, τέσσερα μουσεία και τέσσερα μνημεία. Το
Υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας αναφέρει 135 εγκλήματα που διαπράχθηκαν από Ρώσους σε ουκρανικά
πολιτιστικά σημαντικά αντικείμενα και υποδομές.

Ψηφιακή ασφάλεια. Τακτική ενημέρωση από τους Anonymous. Οι χάκερ διέρρευσαν 15 GB δεδομένων που
είχαν κλαπεί από τη φιλανθρωπική πτέρυγα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και δημοσίευσαν περίπου
57.500 email καθώς και πληροφορίες από το Lipetsk Mechanical Plant, ρωσικό κατασκευαστή αρμάτων και
αντιαεροπορικών.

Παραπληροφόρηση. Η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία διέψευσε μερικές από τα πιο κοινά ψέματα που
κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης. Μόνο μερικά από αυτά ως παράδειγμα, μάθετε περισσότερα ακολουθώντας
τον σύνδεσμο.

● Myth 1: Οι επιτυχίες της Ουκρανίας στο έδαφος θα κερδίσουν τον πόλεμο. Αλήθεια: Η αεροπορική
υπεροχή είναι ο αποφασιστικός παράγοντας σε αυτόν τον πόλεμο. Η αεροπορική υπεροχή έπαιξε βασικό
ρόλο σε όλους τους πολέμους από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

● Myth 2: Η αεροπορία της Ουκρανίας είναι εξοπλισμένη για να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τη χώρα
ενάντια στη Ρωσία. Αλήθεια: Η αεροπορία της Ρωσίας είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από την ουκρανική
και έχει πρόσβαση σε πιο προηγμένες τεχνολογίες ραντάρ και πυραύλων

Ανάγνωση:
● Nature and war: how russian invasion destroys Ukrainian wildlife – Ecoaction Μια ΜΚΟ με έδρα την

Ουκρανία ετοίμασε μια επισκόπηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων και ζημιών που ολοκλήρωσαν οι
Ρώσοι τον πρώτο μήνα του πολέμου στην Ουκρανία.
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● Ukraine’s Most Famous Living Composer Is Now a Refugee - The New York Times (nytimes.com) Μια
όμορφη και θλιβερή ιστορία του συνθέτη από το Κίεβο, που έφυγε από την Ουκρανία λόγω του πολέμου.
Η ιστορία αντανακλά μερικά από τα έργα του που ήταν μια απάντηση στην επανάσταση του Μαϊντάν και
στον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Παρακολουθήστε:
● ‘Terrifying’: Soldier describes encounter with Russian fighters - Η Erin Burnett του CNN συζητά με τον

Volodymyr Demchenko, έναν Ουκρανό σκηνοθέτη και στρατιώτη, για το τι βλέπει στο έδαφος εν μέσω των
ισχυρισμών της Ρωσίας για μείωση των δυνάμεων.

● Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom - μια ιστορία της «Επανάστασης της Αξιοπρέπειας»
(EuroMaidan) στην Ουκρανία το 2013-2014 που παρέχει ένα υπόβαθρο για τη σημερινή Ουκρανία: αυτό
που ξεκίνησε ως ειρηνικές φοιτητικές διαδηλώσεις έγινε ένα πλήρες κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων στην
Ουκρανία. Η ταινία είναι στο Netflix και παρέχεται δωρεάν στο YouTube.

Στατιστική:
● 6.266 απομακρύνθηκαν σήμερα από τα hotspot
● 869 εκπαιδευτικά ιδρύματα υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τα 83 καταστράφηκαν ολοσχερώς
● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες

απώλειες του ρωσικού στρατού στις 10 π.μ., 2 Απριλίου 2022: προσωπικό – περίπου 17 800, άρματα
μάχης ‒ 631, APV ‒ 1 776, συστήματα πυροβολικού – 317, MLRS – 100, συστήματα αντιαεροπορικού
πολέμου – 54, αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας – 143, ελικόπτερα – 134, οχήματα με μαλακό δέρμα – 1
236, σκάφη και ελαφρά ταχύπλοα – 7, βυτιοφόρα καυσίμων – 76, UAV επιχειρησιακό-τακτικού επιπέδου –
87, ειδικός εξοπλισμός – 24, κινητό σύστημα SRBM - 4. Ακολουθήστε επίσης τον διαδραστικό μετρητή
ρωσικών απωλειών.

Κάθε δράση μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!
● NGO ‘Halabuda’ είναι μια ΜΚΟ της Μαριούπολης. Πριν από τον πόλεμο ήταν ένας από τους πιο

δραστήριους οργανισμούς που ασχολούνταν με κοινωνικές πρωτοβουλίες, εκπαίδευση,
κοινωνικές επιχειρήσεις κ.λπ. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή μερικά μέλη της ομάδας κατάφεραν να
μετακομίσουν στη Ζαπορίζια, μερικοί εξακολουθούν να βρίσκονται στη Μαριούπολη. Ωστόσο,
έχουν προσανατολίσει τις προσπάθειές τους στην εκκένωση, την ανθρωπιστική βοήθεια για
όσους διέφυγαν, καθώς και την υποστήριξη του τοπικού στρατού.

● 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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