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Πόλεμος στην Ουκρανία. Καθημερινή ενημέρωση. 10:00 π.μ., 5.04.2022.

Σφαγή στη Μπούτσα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει τη σφαγή της Μπούτσα και
την κατάσταση στην Ουκρανία συνολικά. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα συμμετάσχει εικονικά για να δώσει μια ομιλία σχετικά με τις
μαρτυρίες των αυτόπτων μαρτύρων. Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Δεν υπάρχει θέση για τη Ρωσία
στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ». Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ χαρακτήρισε φάρσα τη συμμετοχή της
Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, επομένως θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους για την εκδίωξη της
Ρωσίας από περαιτέρω συμμετοχή.

Χθες, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι επισκέφτηκε χθες την Μπούτσα αποκαλώντας την γενοκτονία - «Αυτό που βλέπετε
γύρω σας. Αυτό που έχει γίνει με αυτή τη σύγχρονη πόλη είναι χαρακτηριστικό του ρωσικού στρατού, ο οποίος μεταχειριζόταν τους
ανθρώπους χειρότερα από τα ζώα. Αυτό είναι έγκλημα πολέμου και θα πρέπει να αναγνωριστεί από τον κόσμο ως γενοκτονία.
Γνωρίζουμε χιλιάδες ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί και βασανιστεί: με κομμένα μέλη, γυναίκες βιασμένες και παιδιά σκοτωμένα.
Νομίζω ότι αυτό είναι γενοκτονία».

Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της Ουκρανίας καλούν ενεργά για 10 χρόνια ρωσικής σιωπής. Η μνήμη των θυμάτων
θα πρέπει να γίνεται όχι για ένα λεπτό, αλλά για χρόνια, ενώ η ρωσική κουλτούρα πρέπει να φιμωθεί για χρόνια για τα εγκλήματα
που διαπράχθηκαν.

Δίωξη παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας ενημέρωσε για την κατάσταση με
απώλειες αμάχων στην περιφέρεια του Κιέβου, αφού απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της περιφέρειας. Η προκαταρκτική εκτίμηση
δείχνει ότι η χειρότερη κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα θύματα είναι στην Μποροντιάνκα, στην περιφέρεια του Κιέβου.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι ενέκρινε τη δημιουργία ενός «ειδικού νομικού μηχανισμού» για τη διερεύνηση οποιουδήποτε διέπραξε ή
συμμετείχε στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Τη Δευτέρα, η ΕΕ επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να στείλει Κοινές
Ομάδες Έρευνας για την τεκμηρίωση των εγκλημάτων πολέμου σε συντονισμό με τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουκρανίας, την
Europol και την Eurojust.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία έχει ξεκινήσει μια βαριά εκστρατεία παραπληροφόρησης υποστηρίζοντας ότι οι δολοφονίες στη Μπούτσα
έγιναν μετά την απόσυρση των στρατευμάτων. Ωστόσο, οι New York Times μελέτησαν δορυφορικές εικόνες της Μπούτσα και
διαπίστωσαν ότι πτώματα αμάχων βρίσκονταν στους δρόμους για αρκετές εβδομάδες, από τα μέσα Μαρτίου.

Η Defence Intelligence Of Ukraine δημοσίευσε μια λίστα με τους Ρώσους στρατιώτες που έχουν μετατοπιστεί στην Μπούτσα και
είναι υπεύθυνοι για τις φρικαλεότητες που λαμβάνουν χώρα εκεί.

Παραπληροφόρηση και ρωσική προπαγάνδα. Το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης «RIA» δημοσίευσε ένα άρθρο που
δικαιολογεί τις φρικαλεότητες που διέπραξαν ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία. Μερικά από τα κύρια μηνύματα - σχεδόν κάθε
Ουκρανός είναι ναζί και αυτοί πρέπει να πεθάνουν. Έτσι, η Ρωσία αναλαμβάνει αποστολές «αποναζοποίησης» και
«αποουκρανοποίησης» για να αποκαταστήσει την ισορροπία στη χώρα. Η Ουκρανία πρέπει να καταστραφεί τόσο οικονομικά όσο
και πολιτικά για να πληρώσει τις ενοχές της μπροστά στη Ρωσία.

Το τάγμα «Azov» παραμένει ένα από τα πιο καυτά σημεία εικασιών της ρωσικής κυβέρνησης. Η Ρωσία προσπαθεί να
δικαιολογήσει επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές, όπως το Μαιευτήριο της Μαριούπολης ή το Δραματικό Θέατρο της
Μαριούπολης, διεκδικώντας την παρουσία του τάγματος «Azov». Ο στόχος της Ρωσίας για «αποναζοποίηση» της χώρας
σχετίζεται συχνά με τα συγκεκριμένα στρατεύματα. Είναι όμως στην πραγματικότητα έτσι; Η ουκρανική ΜΚΟ ανθρωπίνων
δικαιωμάτων Euromaidan SOS ετοίμασε απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με το τάγμα «Azov». Σύντομο
teaser - όχι, το τάγμα Azov δεν είναι τάγμα νεοναζί.

Πόλεις υπό επίθεση. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη στις περιφέρειες Ντόνετσκ και Λουγάνσκ. Επί του παρόντος, η Ρωσία
μεταφέρει ορισμένες από τις δυνάμεις με στόχο την απόκτηση ελέγχου στο Χάρκιβ, καθώς και την ενίσχυση του ελέγχου της στη
Χερσώνα. Η κατάσταση σε αυτές τις τέσσερις περιφέρειες παραμένει μάλλον κρίσιμη. Στη Χερσώνα ακούγονται ασταμάτητα
εκρήξεις. Ο δήμαρχος του Μικολάιβ, Ολεξάντρ Σενκέβιτς ανέφερε για τον βομβαρδισμό της πόλης με οβίδες διασποράς.
Αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, καθώς και 61 τραυματίες. Στη Μαριούπολη, περισσότεροι
από 130.000 άνθρωποι παραμένουν στην πόλη. Συνοδεία εκκένωσης και ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπόρεσαν και πάλι να
φτάσουν στην πολιορκημένη νότια πόλη Μαριούπολη τη Δευτέρα, την τέταρτη ημέρα της προσπάθειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος
της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις απελευθέρωσαν την περιφέρεια
Ζιτόμιρ από τα ρωσικά στρατεύματα. Ο δρόμος προς το Τσερνιγίβ έχει αποφραχθεί και έχει φτάσει η ανθρωπιστική υποστήριξη.

Εξωτερική πολιτική. Η Λιθουανία και η Λετονία ανακαλούν τους πρεσβευτές τους από τη Ρωσία ως απάντηση στη «Σφαγή της
Μπούτσα». Η ρωσική πρεσβεία στην Κλάϊπεντα της Λιθουανίας θα παραμείνει κλειστή. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία απελαύνει 40
Ρώσους διπλωμάτες, καθώς και η Γαλλία 35 Ρώσους διπλωμάτες. Η απόφαση έχει εξηγηθεί ως δραστηριότητες που
υπονομεύουν την ασφάλεια των χωρών. Προηγουμένως, περισσότεροι από 100 διπλωμάτες απελάθηκαν από ορισμένες χώρες
της ΕΕ.

Κυρώσεις. Ο Καναδάς είπε ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε εννέα Ρώσους και εννέα Λευκορώσους για το ότι «διευκόλυναν και
επέτρεψαν» την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με
στόχο τον άνθρακα και το πετρέλαιο, θα πρέπει να γίνουν αυστηρότερες λόγω των δολοφονιών αμάχων στην ουκρανική
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Μπούτσα. Η Δανία έχει επιβάλει μορατόριουμ στην αγορά ρωσικού πετρελαίου. Ωστόσο, η διαίρεση σε όλη την Ευρώπη
παραμένει σε ισχύ, καθώς η Αυστρία λέει ότι δεν θα προχωρήσει σε απαγόρευση για το ρωσικό πετρέλαιο, καθώς και στη
Γερμανία και την Ουγγαρία φοβούνται την ύφεση, αντί να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα συζητήσουν σήμερα στο Λουξεμβούργο περαιτέρω κυρώσεις, αναφέρει το POLITICO. Το
νέο πακέτο μπορεί να προβλέπει περισσότερους περιορισμούς στις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας, περισσότερες και
αυστηρότερες κυρώσεις σε άτομα, περισσότερες κυρώσεις σε τέσσερις ρωσικές τράπεζες που έχουν ήδη αποσυνδεθεί από το
διεθνές δίκτυο πληρωμών SWIFT, αλλά τις οποίες η ΕΕ δεν έχει επιβάλει ξεχωριστές κυρώσεις μέχρι στιγμής.

Το συμβούλιο της ΕΤΑΑ ψήφισε να προχωρήσει με τα σχέδιά του να αποκλείσει τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Λευκορωσία από
τη λήψη χρηματοδότησης για έργα. Η απόφαση δεν προβλέπει νέα χρηματοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων τεχνικής
συνεργασίας σε καμία από τις δύο χώρες. Επιπλέον, η Τράπεζα κάνει χρήση όλων των δικαιωμάτων να αναστείλει ή να ακυρώσει
περαιτέρω εκταμιεύσεις χρηματοδότησης για υφιστάμενα έργα.

Το Ουκρανικό Ινστιτούτο του Μέλλοντος ετοίμασε μια επισκόπηση της κύρωσης που μπορεί στην πραγματικότητα να επηρεάσει
τη Ρωσία. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν κρίσιμα τη δημοσιονομική σταθερότητα είναι (1) οι τιμές του πετρελαίου
(μείωση τους), (2) εμπάργκο σε αγορές πετρελαίου από την Ευρώπη ή/και την Κίνα, καθώς και δευτερογενείς κυρώσεις για
παραβίαση του εμπάργκο. Η μεγαλύτερη επίδραση των κυρώσεων θα είναι στον τομέα των αερομεταφορών, της
αυτοκινητοβιομηχανίας, της μηχανολογίας, των ηλεκτρονικών, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (ο εκσυγχρονισμός του) και
της μεταλλουργίας. Στην εξωτερική πολιτική, η ανθεκτικότητα της Ρωσίας εξαρτάται από την ουδετερότητα / συνεργασία με τα
περισσότερα μη δυτικά έθνη, συμπεριλαμβανομένων των «βαρέων βαρών» όπως η Κίνα, η Ινδία, η Τουρκία, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία κ.λπ. Το αποτέλεσμα των κυρώσεων θα είναι μια μακροπρόθεσμη τάση , κανένα από τα
οποία δεν αποτελεί απειλή για το καθεστώς σε 1-2 χρόνια.

Οικονομία. Η Ουκρανία χάνει το 35% με 50% του ΑΕΠ λόγω της ρωσικής εισβολής, λέει ο πρωθυπουργός Σμιγάλ. Εκτός από τις
χθεσινές πληροφορίες σχετικά με το κόστος του πολέμου (περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα) έρχονται και άλλοι
αριθμοί. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε ότι ο προϋπολογισμός χάνει περίπου 2 δις χρίβνιες ανά ημέρα, υποδομές - 4,25 δις
δολάρια ημερησίως.

Ασφάλεια τροφίμων. Το Υπουργείο Γεωργίας ενημερώνει ότι είναι αδύνατη η σπορά σε έκταση 3,5 εκατομμυρίων εκταρίων
γεωργικής γης λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, για να αντισταθμιστούν οι πιθανές
απώλειες σποράς, το Υπουργείο συνιστά στους αγρότες να δώσουν προτεραιότητα στη σπορά ηλίανθου, ελαιοκράμβης και
σόγιας.

ΜΜΕ. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Πολιτικής Πληροφόρησης της Ουκρανίας ενημέρωσε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής
Εισαγγελίας της Ουκρανίας, διαπράχθηκαν 74 εγκλήματα κατά εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων 19
κατά ξένων δημοσιογράφων. 18 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν, 8 απήχθησαν, 13 τραυματίστηκαν, 3 αγνοήθηκαν και 15
δημοσιογράφοι εκφοβίστηκαν. Επιπλέον, τουλάχιστον 7 καταγεγραμμένες περιπτώσεις βομβαρδισμών οδήγησαν σε ζημιές ή
καταστροφή τηλεοπτικών πύργων και τηλεοπτικών σταθμών. Καταγράφηκαν 22 μπλοκαρίσματα και κυβερνοεπιθέσεις σε ΜΜΕ.

Λίστα ανάγνωσης. Συνεχίζουμε τη σειρά άρθρων μας για την αποαποικιοποίηση και τον αυτοκρατορικό λόγο της Ρωσίας. Αυτές
τις μέρες όλο και περισσότερο ακούμε ότι ο Πούτιν έθεσε την 9η Μαΐου, την Ημέρα της Νίκης, ως προθεσμία για τον πόλεμο στην
Ουκρανία. Έτσι, η τυπική παρέλαση της Μόσχας μπορεί να γιορτάσει άλλη μια «Μεγάλη» νίκη. Στο σημερινό μας άρθρο, «Ο
Ρωσικός Μύθος της «Μεγάλης Νίκης» και της Ουκρανίας», ο Illia Levchenko, ιστορικός τέχνης, επεξεργάζεται τις ρίζες της
επιθυμίας του Πούτιν να «αποικίσει» την Ουκρανία, τη δημόσια υποστήριξη και πώς η ιστορία της ρωσικής δικτατορίας
επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά.

Στατιστική:
● 80 000 χμ τετρ. (σε σύγκριση με 16 000 χμ τετρ. κατά την προπολεμική περίοδο) του εδάφους της Ουκρανίας είναι

μολυσμένο με νάρκες. Η Ουκρανία είναι μια από τις πιο μολυσμένες από νάρκες χώρες στον κόσμο, καθώς για οκτώ
χρόνια πάνω από 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν ήδη περικυκλωμένοι από νάρκες.

● Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις συνολικές εκτιμώμενες απώλειες του
ρωσικού στρατού στις 10 π.μ., 5 Απριλίου 2022: προσωπικό – περίπου 18 500, άρματα μάχης ‒ 676, APV ‒ 1858,
συστήματα πυροβολικού – 332, MLRS – 107, συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου – 55, αεροσκάφη σταθερής
πτέρυγας – 150, ελικόπτερα – 134, οχήματα με μαλακό δέρμα – 1322, σκάφη και ελαφρά ταχύπλοα – 7, βυτιοφόρα
καύσιμα – 76, UAV επιχειρησιακό-τακτικού επιπέδου – 94, ειδικός εξοπλισμός – 25, κινητό σύστημα SRBM – 4.
Ακολουθήστε επίσης τον διαδραστικό μετρητή ρωσικών απωλειών.

Κάθε δράση μετράει, καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή!
● Kοινοποιήστε την EUROMAIDAN SOS έκκληση για άμεση απομάκρυνση τραυματιών και ασθενών από τη

Μαριούπολη.
● 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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