
Ουκρανία: Βασανιστήρια, Εξαφανίσεις στον κατεχόμενο Νότο
Προφανή εγκλήματα πολέμου από τις ρωσικές δυνάμεις στο Kherson της Zaporizhzhia
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(Κίεβο) – Οι ρωσικές δυνάμεις βασάνισαν, συνέλαβαν παράνομα και εξαφάνισαν άμαχους στις
κατεχόμενες περιοχές των περιοχών Χερσώνα και Ζαπορίζια, δήλωσε σήμερα η Human Rights
Watch. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επίσης βασανίσει αιχμαλώτους πολέμου (αιχμαλώτους
πολέμου) που κρατούνται εκεί.

«Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν μετατρέψει τις κατεχόμενες περιοχές της νότιας Ουκρανίας σε
άβυσσο φόβου και άγριας ανομίας», δήλωσε η Γιούλια Γκορμπούνοβα , ανώτερη ερευνήτρια
στην Ουκρανία στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Τα βασανιστήρια, η
απάνθρωπη μεταχείριση, καθώς και η αυθαίρετη κράτηση και ο παράνομος περιορισμός
πολιτών, είναι μεταξύ των προφανών έχουμε τεκμηριώσει και οι ρωσικές
αρχές πρέπει να τερματίσουν αμέσως τέτοιες καταχρήσεις και να κατανοήσουν ότι μπορούν
και θα λογοδοτήσουν».

Η Human Rights Watch μίλησε με 71 άτομα από το Kherson, τη Melitopol, το Berdyansk, το
Skadovsk και 10 άλλες πόλεις και κωμοπόλεις στις περιοχές Kherson και
Zaporizhzhia. Περιέγραψαν 42 περιπτώσεις στις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής είτε
εξαφάνισαν βίαια αμάχους είτε τους κράτησαν με άλλο τρόπο αυθαίρετα, σε ορισμένες
περιπτώσεις ανεπιφύλακτα, και βασάνισαν πολλούς από αυτούς. Η Human Rights Watch
κατέγραψε επίσης τα βασανιστήρια τριών μελών των Δυνάμεων Εδαφικής Άμυνας που ήταν
αιχμάλωτοι. Δύο από αυτούς πέθαναν.

εγκλήματα πολέμου
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Ο σκοπός της κατάχρησης φαίνεται να είναι η απόκτηση πληροφοριών και η ενστάλαξη φόβου
ώστε οι άνθρωποι να αποδεχθούν την κατοχή, καθώς η Ρωσία επιδιώκει να διεκδικήσει την
κυριαρχία στα κατεχόμενα εδάφη κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η Human
Rights Watch.

Οι ερωτηθέντες περιέγραψαν ότι βασανίστηκαν, ή έγιναν μάρτυρες βασανιστηρίων, μέσω
παρατεταμένων ξυλοδαρμών και σε ορισμένες περιπτώσεις ηλεκτροσόκ. Περιέγραψαν
τραυματισμούς όπως σπασμένα πλευρά και άλλα οστά και δόντια, σοβαρά εγκαύματα,
διάσειση, σπασμένα αιμοφόρα αγγεία στο μάτι, κοψίματα και μώλωπες.

Ένας πρώην κρατούμενος διοργανωτής διαμαρτυρίας, ο οποίος ζήτησε την ανωνυμία του,
είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις τον χτύπησαν με ρόπαλο του μπέιζμπολ κατά την κράτηση. Ένας
άλλος διαδηλωτής νοσηλεύτηκε για ένα μήνα για τραύματα από ξυλοδαρμούς κατά την
κράτηση. Ένας τρίτος είπε ότι μετά από επτά ημέρες κράτησης «μετά βίας περπατούσε» και
είχε σπασμένα πλευρά και σπασμένο επιγονατίδα.

Η σύζυγος ενός άνδρα τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις κράτησαν για τέσσερις ημέρες, μετά
από έρευνα στο σπίτι στις αρχές Ιουλίου, είπε ότι οι απαγωγείς του χτύπησαν τον σύζυγό της
με μια μεταλλική ράβδο, τον έκαναν ηλεκτροσόκ, τον τραυμάτισαν στον ώμο και του
προκάλεσαν διάσειση.

Περιγράφοντας τον διάχυτο φόβο, ένας δημοσιογράφος στο Kherson είπε: «Δεν ξέρεις πότε θα
έρθουν για σένα και πότε θα σε αφήσουν να φύγεις».

Πρώην κρατούμενοι περιέγραψαν ότι είχαν δεμένα μάτια και χειροπέδες για όλη τη διάρκεια
της κράτησής τους και κρατήθηκαν με πολύ λίγο φαγητό και νερό και χωρίς ιατρική βοήθεια. Το
ρωσικό προσωπικό μετέφερε βίαια τουλάχιστον έναν πολιτικό κρατούμενο στην κατεχόμενη
από τους Ρώσους Κριμαία, όπου αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει «διορθωτική εργασία».

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τους κρατούμενους μόνο αφού
υπέγραψαν δήλωση που υπόσχονταν να «συνεργαστούν» με τις αρχές ή κατέγραψαν ένα
βίντεο στο οποίο προέτρεπαν άλλους να συνεργαστούν.

Σε όλες εκτός από μία από τις υποθέσεις κράτησης, οι ρωσικές δυνάμεις δεν είπαν στις
οικογένειες πού κρατούνταν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και το γραφείο του ρωσικού
στρατιωτικού διοικητή δεν παρείχε καμία πληροφορία στις οικογένειες που το ζητούσαν.

ο  Επιτρέψτε  σε ένα αντιμαχόμενο μέρος σε μια διεθνή ένοπλη
σύγκρουση να κρατά μαχητές ως αιχμαλώτους και να εγκλωβίζει αμάχους σε μη εγκληματική
κράτηση, εάν οι δραστηριότητές τους αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της
κρατούσας αρχής. Η αυθαίρετη κράτηση, ο παράνομος περιορισμός και οι εξαναγκαστικές
εξαφανίσεις απαγορεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και μπορεί να
συνιστούν ή να περιλαμβάνουν πολλαπλά εγκλήματα πολέμου. Τα βασανιστήρια και η
απάνθρωπη μεταχείριση οποιουδήποτε κρατουμένου απαγορεύονται υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες βάσει του διεθνούς δικαίου και, όταν συνδέονται με ένοπλη σύγκρουση, συνιστούν
έγκλημα πολέμου και μπορεί επίσης να συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Για τους πολίτες, ο κίνδυνος αυθαίρετης κράτησης και βασανιστηρίων υπό κατοχή είναι
υψηλός, αλλά δεν έχουν σαφή επιλογή να φύγουν σε εδάφη που ελέγχονται από την
Ουκρανία, ανέφερε η Human Rights Watch. Για παράδειγμα, ο δημοσιογράφος στο Kherson
είπε στην Human Rights Watch, «Έχω το δικό μου κανάλι Telegram, είμαι στη βάση
δεδομένων τους, έπρεπε να κρυφτώ. Με έχουν προειδοποιήσει ότι μπορούν να έρθουν να με
βρουν ανά πάσα στιγμή. Δεν διακινδυνεύω να φύγω επειδή είμαι στη [μαύρη λίστα]
τους». Δεκατρείς άνθρωποι που έφυγαν περιέγραψαν οδυνηρά ταξίδια μέσω πολλών ρωσικών
σημείων ελέγχου και κράτησης.

νόμους του πολέμου
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Σε συνέντευξή της στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Ταμίλα Τασέβα, μόνιμη
εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου στην Κριμαία, η οποία παρακολουθεί επίσης την
κατάσταση στις πρόσφατα κατεχόμενες περιοχές στη νότια Ουκρανία, είπε ότι οι αρχές της
Ουκρανίας δεν μπορούν να επαληθεύσουν τον ακριβή αριθμό των εξαναγκαστικών
εξαφανίσεων στην περιοχή Χερσώνα. Είπε ότι οι παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων
εκτιμούν ότι τουλάχιστον 600 άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί βίαια εκεί από τον Φεβρουάριο του
2022.

«Οι Ουκρανοί στις κατεχόμενες περιοχές ζουν μια κολασμένη δοκιμασία», είπε η
Γκορμπούνοβα. «Οι ρωσικές αρχές θα πρέπει να διερευνήσουν αμέσως εγκλήματα πολέμου
και άλλες καταχρήσεις από τις δυνάμεις τους σε αυτές τις περιοχές, όπως και οι διεθνείς
ερευνητικοί φορείς με σκοπό την άσκηση διώξεων».

Οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην περιοχή Χερσώνα, στη Μαύρη Θάλασσα και στον
ποταμό Ντνίπρο, στις 25 Φεβρουαρίου 2022, και στις 3 Μαρτίου ισχυρίστηκαν ότι ελέγχουν την
πρωτεύουσά της, Χερσώνα. Ήταν μέρος μιας ευρύτερης εισβολής και κατοχής του παράκτιου
νότου της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει τη Μελιτόπολη και το Μπερντιάνσκ, πόλεις στην
περιοχή Ζαπορίζια και τελικά τη Μαριούπολη, στην περιοχή του Ντόνετσκ.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να προετοιμάζουν μια αντεπίθεση για να
ανακαταλάβουν τις κατεχόμενες παράκτιες περιοχές, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της
Ουκρανίας τον Ιούλιο. Στις 21 Ιουνίου, ένας αξιωματούχος της ρωσικής κατοχικής διοίκησης
δήλωσε ότι το φθινόπωρο σχεδιαζόταν ένα «δημοψήφισμα » για την «ένταξη της περιοχής
Χερσών στη Ρωσία» .

Από την αρχή της κατοχής, ο Ρώσος στρατός στόχευσε για κράτηση ή σύλληψη όχι μόνο
μελών των Δυνάμεων Εδαφικής Άμυνας, τα οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως
αιχμάλωτοι δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, αλλά και τοπικούς δημάρχους και
άλλους δημοσίους υπαλλήλους, αστυνομικούς, καθώς και συμμετέχοντες σε αντικατοχικές
διαδηλώσεις, δημοσιογράφοι ή άλλοι που υποτίθεται ότι έχουν πληροφορίες σχετικές με την
ασφάλεια ή ότι αντιτίθενται στην κατοχή.

Με τον καιρό οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν επίσης να κρατούν ανθρώπους, προφανώς τυχαία,
σύμφωνα με πολλές πηγές. Στοχεύτηκαν επίσης εθελοντές της κοινότητας που διένειμαν
τρόφιμα, φάρμακα, πάνες και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, όλα σε πολύ μικρή ποσότητα στο
Kherson, σε άτομα που είχαν ανάγκη.

Για αυτήν την έκθεση, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πήρε
αυτοπροσώπως συνεντεύξεις από ανθρώπους στο Κίεβο, το Λβιβ, το Ντνίπρο και τη
Ζαπορίζια, και επίσης πραγματοποίησε συνεντεύξεις μέσω τηλεφώνου.

Βασανιστήρια Αιχμαλώτων Πολέμου

Στις 27 Μαρτίου, οι ρωσικές δυνάμεις συνέλαβαν, κράτησαν και βασάνισαν επανειλημμένα
τρία μέλη των Δυνάμεων Εδαφικής Άμυνας της Χερσώνας, τον Vitali Lapchuk, έναν
διοικητή. Denis Mironov, αναπληρωτής του· και ένας εθελοντής των Δυνάμεων Εδαφικής
Άμυνας "Oleh" μαζί με έναν πολίτη, τον "Serhii", του οποίου τα πραγματικά ονόματα τηρούνται
για την προστασία τους. Ο Μιρόνοφ, 41 ετών, πέθανε από τραύματα που προκλήθηκαν κατά
τη διάρκεια ξυλοδαρμών κατά την κράτηση. Το σώμα του Lapchuk βρέθηκε στις 22 Μαΐου στον
κόλπο στο Kherson, με τα χέρια δεμένα και ένα βάρος δεμένο στα πόδια του. Ο Oleh, ο οποίος
τραυματίστηκε από βασανιστήρια, συμμετείχε σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με Ρώσους
αιχμαλώτους που κρατούνταν από την Ουκρανία στις 28 Απριλίου.

Denis Mironov και Oleh
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Ο Denis Mironov με την οικογένειά του, Kherson, 2021. © 2021 Ιδιωτικό

Ο "Oleh", ένας εθελοντής των Δυνάμεων Εδαφικής Άμυνας, είπε ότι επρόκειτο να συναντήσει
τον Mironov και τον Lapchuk το πρωί της 27ης Μαρτίου, αλλά όταν πήγε στο καθορισμένο
μέρος, δεν τους είδε. Καθώς ήταν έτοιμος να φύγει, δύο άνδρες με πολιτικά ρούχα τον
πλησίασαν. Τον γκρέμισαν και του πέρασαν χειροπέδες, μετά τον οδήγησαν στη γωνία, όπου
είδε τρεις ακόμη άνδρες, τους οποίους πίστευε ότι ήταν πράκτορες της Ρωσικής
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), ένστολοι, βαριά οπλισμένοι και φορώντας
μπαλακλάβες. Ο Μιρόνοφ και ο Λάπτσουκ στέκονταν σε έναν τοίχο, με χειροπέδες.

Οι πράκτορες της FSB μετέφεραν τους τρεις άνδρες στο κτίριο της πρώην Εθνικής
Αστυνομικής Διεύθυνσης στο Kherson στην οδό Liuteranska 4 (πρώην οδός Kirova).

Ο Oleh είπε ότι την πρώτη μέρα του είχαν δεμένα τα μάτια και τον ανέκριναν για 12 ώρες και
ότι οι πράκτορες τον χτύπησαν, του έκαναν ηλεκτροσόκ και προσπάθησαν να τον πνίξουν με
μια πλαστική σακούλα. «Είναι αδύνατο να πω πόσες φορές με βασάνισαν, γιατί χάνεις την
αίσθηση του χρόνου», είπε. Τελικά, αυτός, ο Mironov και ο Serhii, κατέληξαν στο ίδιο
δωμάτιο. Ο πράκτορας γκρέμισε τον Όλεχ. Είπε ότι τα μάτια του άλλαξαν και μπορούσε να δει
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τους πράκτορες να χτυπούν τον Μιρόνοφ πολλές φορές στο πρόσωπο και να τον κλωτσούν
στη βουβωνική χώρα. Έβγαλαν το παντελόνι του Μιρόνοφ και τον χτύπησαν με ένα λαστιχένιο
ρόπαλο. «Το σώμα του μετατράπηκε σε ένα μαυρισμένο χάος», είπε.

Μετά από περισσότερες ανακρίσεις, οι πράκτορες μετέφεραν τον Oleh σε ένα υπόγειο κελί,
όπου, περίπου 30 λεπτά αργότερα, τρεις άνδρες έφεραν μια απομονωμένη πόρτα και την
πέταξαν στο πάτωμα. Δύο στρατιώτες «πρακτικά μετέφεραν τον Ντένις [Μιρόνοφ]…
τραυματίστηκε πολύ άσχημα… Τον κατέβασαν στην πόρτα. Ξάπλωσε και δεν κουνήθηκε
άλλο».

Την επόμενη μέρα οι άνδρες μεταφέρθηκαν σε άλλο κτίριο του συγκροτήματος, το οποίο ήταν
χώρος προσωρινής κράτησης, και τους τοποθέτησαν σε διαφορετικά κελιά. Μετά από περίπου
τέσσερις ημέρες, ο Oleh μεταφέρθηκε σε ένα μεγαλύτερο κελί. Είχε δει την ημερομηνία στο
ρολόι ενός πράκτορα της FSB, το οποίο αναγνώρισε ότι ήταν δικό του. Παρακολούθησε τον
χρόνο κολλώντας κομμάτια μασημένης τσίχλας στον τοίχο.

Στις 6 Απριλίου, ο Oleh μεταφέρθηκε σε άλλο κελί, μαζί με τον Mironov.

«Ο Ντένις ήταν σε αξιολύπητη κατάσταση... Μιλούσε ψιθυριστά, μια λέξη τη φορά… δεν
μπορούσε να τελειώσει μια πρόταση. Βόγγηξε, δεν μπορούσε να βήξει, ήταν φανερό ότι το
στήθος του ήταν τρυπημένο και τα πλευρά του πίεζαν τους πνεύμονές του. Δεν μπορούσε να
ξαπλώσει σωστά… μπορούσε μόνο να καθίσει».

Το ρωσικό προσωπικό έφερνε τρία κουτιά, 250 γραμμαρίων το καθένα, με σιτηρέσια στρατού
κάθε δύο ημέρες, και για τα πέντε άτομα στο κελί. «Πάντα έβγαζαν σοκολάτα και κρέας εκ των
προτέρων, έτσι μας έδιναν μόνο αυτά τα κουτάκια και μερικά ξηρά μπισκότα», είπε ο
Oleh. «Δεν έχω δει ούτε ένα κομμάτι ψωμί όλο αυτό τον καιρό. Όλοι χάσαμε πολλά κιλά. Ο
Ντένις μπορούσε να φάει μόνο σάλτσα μήλου… Τον ταΐσαμε με ένα κουτάλι… Για 22 μέρες
χωρίς ιατρική φροντίδα, σιγά-σιγά πέθαινε».

Κάποια στιγμή, οι απαγωγείς του Oleh ανάγκασαν τον ίδιο και δύο άλλους να δηλώσουν στην
κάμερα, με τις σημαίες της Ουκρανίας και την ακροδεξιά μαχητική ομάδα, Right Sector, στο
παρασκήνιο ότι «η Δύναμη Εδαφικής Άμυνας στο Kherson δεν υπάρχει πλέον, αλλά υπάρχει
εξακολουθούν να είναι πατριώτες και όλοι πρέπει να πολεμήσουν». «Αργότερα
συνειδητοποίησα ότι δημοσίευσαν αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να δουν
ποιος θα δημοσιεύει likes και σχόλια, [για να παγιδεύσει τους ανθρώπους]», είπε.

Στις 18 Απριλίου, ο Oleh, ο Mironov και οι άλλοι κελί μεταφέρθηκαν στη Σεβαστούπολη, στην
κατεχόμενη Κριμαία. Την επόμενη μέρα, ο Μιρόνοφ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. «Ήμουν
ανακουφισμένος… αλλά ήταν πολύ αργά για αυτόν», είπε ο Oleh. Ο Oleh ανταλλάχθηκε στις
28 Απριλίου.

Είπε ότι επτά από τα πλευρά του είχαν σπάσει και δεν είχαν ακόμη θεραπευτεί όταν μίλησε με
την Human Rights Watch στις 9 Ιουλίου. Τα περισσότερα από τα δόντια του ήταν σπασμένα
και τουλάχιστον έξι έλειπαν: «Έχω διάσειση. Συνεχίζω να έχω έντονους πονοκεφάλους. Όλα
μας τα άκρα χτυπήθηκαν… Όλες οι πλάτες, οι γοφοί, οι γλουτοί, οι ώμοι μας… ήταν μπλε [από
τους ξυλοδαρμούς]. Τα νεφρά όλων είχαν χτυπηθεί, οπότε κατουρήσαμε ροζ».

Σε μια ξεχωριστή συνέντευξη, η Ksenia Mironova, σύζυγος του Denis, είπε στην Human Rights
Watch ότι στις 8 Απριλίου, αφότου ο Mironova έφυγε από το Kherson, ένας γνωστός της
τηλεφώνησε και είπε ότι ένας άντρας της έφερε το ρολόι του Denis και είπε ότι κρατούνταν στις
εγκαταστάσεις. στην οδό Liuteranska (πρώην οδός Kirova), ότι είχε τραύματα στο στήθος, δεν
μπορούσε να περπατήσει και έπρεπε να τον ταΐσουν με το κουτάλι. Η Mironova έγραψε στην
εγκατάσταση, η οποία απάντησε ότι δεν υπήρχε τέτοιο άτομο εκεί. Αφού έμαθε ότι είχε



μεταφερθεί στη Σεβαστούπολη, προσπάθησε ανεπιτυχώς να πάρει πληροφορίες από την
Κριμαία για αυτόν.

Στις 24 Μαΐου, είπε η Mironova, η αστυνομία του Mykolaiv της τηλεφώνησε για να πει ότι ο
Denis πέθανε στο νοσοκομείο. Ο Oleh αναγνώρισε το σώμα, μετά από αίτημα της
Mironova. Είπε ότι «η ημερομηνία θανάτου ήταν γραμμένη με πράσινο αντισηπτικό στο πόδι
του: 23.04». Το πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο εκδόθηκε από τις ουκρανικές αρχές που
παρέλαβαν τη σορό και το οποίο εξέτασε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αναφέρει την αιτία θανάτου ως «αμβλύ τραύμα στο κλουβί των πλευρών – αιμοθώρακα».


