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Κύριε Πρόεδρε,

Ευχαριστώ την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα Ρόζμαρυ ΝτιΚάρλο (σ. μ. πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ
στον ΟΗΕ), για την ενημέρωσή της. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης θα ήθελα να επισημάνω ότι 
ακούσαμε τα λόγια της ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του πυρηνικού σταθμού της 
Ζαπορόζιε ανήκει στην Ουκρανία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι δεν 
έχουμε ακούσει τέτοια λόγια από τους εκπροσώπους της Γραμματείας του ΟΗΕ σχετικά με τα
δεσμευμένα ρωσικά οικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή το συριακό πετρέλαιο, τα οποία 
κλάπηκαν από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες κατέλαβαν παράνομα μέρος του Συριακού 
εδάφους.

Έχουν περάσει περίπου δύο εβδομάδες από την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου για τον 
ΑΗΣ Ζαπορόζιε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η πυρηνική ασφάλεια στο χώρο αυτό 
επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν
σχεδόν καθημερινά το χώρο του σταθμού και την πόλη Ενεργκοντάρ, δημιουργώντας έναν 
πραγματικό κίνδυνο ατυχήματος από διαρροή ραδιενέργειας στον ΑΗΣ, με καταστροφικές 
συνέπειες για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Στις 11 Αυγούστου, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και τη στρατιωτική-πολιτική 
διοίκηση της περιοχής Ζαπορόζιε,  μονάδες της 44ης ταξιαρχίας πυροβολικού των ουκρανικών 
ενόπλων δυνάμεων βομβάρδισαν τον σταθμό με πυροβόλα των 152 χιλιοστών. Ως αποτέλεσμα των 
πληγμάτων, ο εξοπλισμός των δεξαμενών ψεκασμού του συστήματος ψύξης του πυρηνικού 
αντιδραστήρα υπέστη ζημιές.

Στις 14 Αυγούστου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν 10 βλήματα κατά του ΑΗΣ 
Ζαπορόζιε με οβίδες των 155 χιλιοστών από οβιδοβόλο M-777 αμερικανικής κατασκευής, ενώ 
εκτόξευσαν επίσης δύο κατευθυνόμενους πυραύλους. Ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού της πόλης
Ενεργκοντάρ, ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ένα άλλο τραυματίστηκε. 

Στις 15 Αυγούστου, εκτοξεύθηκαν 30 βλήματα από πυροβόλα των 152 χιλιοστών. 

Στις 17 Αυγούστου, εκτοξεύθηκαν 11 βλήματα καθώς και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος 
καμικάζι πολωνικής κατασκευής. Πραγματοποιήθηκαν τρία πλήγματα με πυρομαχικά «παθητικής 
παραμονής» (σ. μ. παραμένει πέριξ του στόχου για κάποιο χρονικό διάστημα και εκρήγνυται μόνο όταν τον 
εντοπίσει) στο Ενεργκοντάρ.

Στις 18 Αυγούστου, το Ενεργκοντάρ βομβαρδίστηκε 7 φορές με βαρύ πυροβολικό. 

Στις 20 Αυγούστου καταφέρθηκαν πλήγματα κατά του σταθμού από ουκρανικές θέσεις με βαρύ 
πυροβολικό και αμερικανικής κατασκευής βλήματα των 155 χιλιοστών με αμερικανικής 
κατασκευής πυροκροτητές Μ-379. Ένα πλήγμα πυροβολικού δόθηκε στην περιοχή των ειδικών 
κτιρίων Νο 1 και Νο 2 και του κτιρίου εργαστηρίων και ανέσεων. Αποτέλεσμα ήταν να υποστούν 
ζημιές το κτίριο του κτιρίου εργαστηρίων και ανέσεων αριθ. 2, το κτίριο της μονάδας υδραυλικής 
μηχανικής και ο φωτισμός του σταθμού. Αμέσως μετά τον βομβαρδισμό του σταθμού, ξεκίνησαν 
πυρά στα προάστια του Ενεργκοντάρ.



Στις 22 Αυγούστου, ένα μη επανδρωμένο εναέριο σκάφος επιτέθηκε στην περιοχή του κτιρίου 
εργαστηρίου αριθ. 2. Επιπλέον, αμερικανικό πυροβόλο μεγάλου βεληνεκούς χρησιμοποιήθηκε για 
να βομβαρδίσει τον σταθμό του θερμικού πύργου στο Ενεργκοντάρ. Σύμφωνα με αναφορές, ένας 
πολίτης σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε.

Θέλω να δείξω στο Συμβούλιο μια φωτογραφία από την καταστροφή του χώρου του πυρηνικού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ζαπορόζιε ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού από 
τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε μια ολόκληρη συλλογή τέτοιων φωτογραφικών 
αποδεικτικών στοιχείων, τις διανείμαμε σήμερα το πρωί ως επίσημα έγγραφα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το γεγονός ότι το καθεστώς του Κιέβου δεν σταματά τον βομβαρδισμό του σταθμού είναι 
άμεση συνέπεια της εγκληματικής ανοχής των δυτικών προστατών του. Στην πιο πρόσφατη 
συνεδρίαση, ούτε μία δυτική αντιπροσωπεία δεν είχε το θάρρος να καταδικάσει τον 
βομβαρδισμό του σταθμού από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και να καλέσει το καθεστώς 
του Κιέβου να τον σταματήσει. Δεν υπήρχε τέτοιο θάρρος στις ευρωπαϊκές ηγεσίες. Ακούσαμε 
μόνο παράλογες εκκλήσεις προς τη Ρωσία να σταματήσει κάποιες «πρόσφατες ενέργειες γύρω από 
τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορόζιε». Φαίνεται ότι οι συνάδελφοί μας ζουν σε κάποιο είδος 
παράλληλης πραγματικότητας, όπου ο ίδιος ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει το εργοστάσιο που 
προστατεύει και, επιπλέον, χρησιμοποιεί αμερικανικά συστήματα για τέτοιες επιθέσεις. 
Αποκορύφωμα αυτού του παραλογισμού ήταν οι πρόσφατες δηλώσεις του Βρετανού βουλευτή Τ. 
Έλγουντ και του μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Α. Κίνσινγκερ ότι ο 
βομβαρδισμός του ΑΗΣ Ζαπορόζιε θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο επίκλησης του άρθρου 5 του 
ΝΑΤΟ.

Ταυτόχρονα, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης προωθούν τα συμπεράσματα της Υπηρεσίας Ελέγχου και 
Αφοπλισμού Όπλων των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οποία ο βομβαρδισμός του σταθμού και ακόμη και 
ένα υποθετικό ατύχημα δεν είναι επικίνδυνα για τον πληθυσμό της Δυτικής Ευρώπης. Λένε ότι δεν 
θα υπάρξει μεγάλης κλίμακας καταστροφή, το εργοστάσιο είναι φτιαγμένο για να αντέξει ένα 
πλήγμα με ρουκέτα, και αν δεν το κάνει - το ραδιενεργό νέφος δεν θα φτάσει στη Δυτική Ευρώπη. 
Προφανώς, οι δυτικοί συνάδελφοί μας είναι έτοιμοι να θεωρήσουν παραδοσιακά ως 
«παράπλευρη απώλεια» το γεγονός ότι ακόμη και στο λιγότερο καταστροφικό σενάριο, 
τουλάχιστον ο πληθυσμός της περιοχής Ζαπορόζιε θα υποφέρει. Προφανώς, αυτό δείχνει το 
ενδιαφέρον τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την «ανθρωποκεντρική» ασφάλεια, την 
οποία οι δυτικές αντιπροσωπείες συζήτησαν τόσο εκτενώς στη χθεσινή συνεδρίαση του 
Συμβουλίου.

Μια τέτοια στάση κυνισμού απέναντι στον πληθυσμό της Ουκρανίας είναι άλλη μια απόδειξη ότι οι
δυτικοί επίτροποι του Κιέβου δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την τύχη τους και είναι έτοιμοι να 
πολεμήσουν «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό».

Μέχρι στιγμής, έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε τις καταστροφές ως αποτέλεσμα του 
βομβαρδισμού του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορόζιε από τις ουκρανικές 
ένοπλες δυνάμεις μόνο χάρη στη συλλογικές καλώς συντονισμένες ενέργειες του προσωπικού 
του σταθμού, των πυροσβεστών, των συνεργείων έκτακτης ανάγκης και του ρωσικού 
στρατιωτικού προσωπικού, το οποίο τους παρέχει ολοκληρωμένη βοήθεια έκτακτης ανάγκης. 
Αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχει υγιής εργασιακή ατμόσφαιρα στο εργοστάσιο και κανείς δεν 
παρενοχλεί κανέναν.



Σε αντίθεση με τους ψευδείς ισχυρισμούς του καθεστώτος του Κιέβου και των επιτρόπων του, η 
Ρωσία δεν τοποθετεί βαρέα όπλα στο έδαφος του εργοστασίου και δεν το χρησιμοποιεί για 
στρατιωτικούς σκοπούς. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είναι έτοιμο να παράσχει στον ΔΟΑΕ 
εικόνες υψηλής ανάλυσης, οι οποίες δείχνουν ότι δεν έχουν τοποθετηθεί εκεί όπλα, ιδίως 
βαρέα.

Κύριε Πρόεδρε,

Πρόσφατα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτέρες επισκέφθηκε την Ουκρανία. Είχαμε 
εναποθέσει ορισμένες ελπίδες στην επίσκεψή του. Περιμέναμε ότι ο ΟΗΕ θα απαιτούσε 
επιτέλους με αποφασιστικότητα από το Κίεβο να σταματήσει τον βομβαρδισμό του 
εργοστασίου. Όμως δεν ακούσαμε από τον κ. Γκουτέρες ούτε μια λέξη καταδίκης των όσων 
συμβαίνουν, παρά μόνο εκκλήσεις περί «αποφυγής στρατιωτικών ενεργειών στον ΑΗΣ 
Ζαπορόζιε».

Θα ήθελα να ρωτήσω την κα Ντι Κάρλο αν ο Γενικός Γραμματέας κατάφερε να πάρει μια 
υπόσχεση από τον Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι να σταματήσει τον βομβαρδισμό του εργοστασίου. Ποια 
είναι η θέση της Γραμματείας του ΟΗΕ για το γεγονός ότι οι βομβαρδισμοί του εργοστασίου 
από την Ουκρανία συνεχίζονται υπό το φως της σοβαρής ανησυχίας που εξέφρασε ο ΔΟΑΕ για
την κατάσταση;

Από την πρώτη μέρα, υποστηρίξαμε τις προσπάθειες του ΔΟΑΕ και του Γενικού Διευθυντή 
του Ραφαέλ Γκρόσι να οργανώσει αποστολή στον πυρηνικό σταθμό. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε 
για να διασφαλίσουμε ότι η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού στο εργοστάσιο 
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από τον Ιούνιο, έχοντας συμφωνήσει για την αποστολή 
αυτή ήδη από τις 3 Ιουνίου. Στη συνέχεια, η επίσκεψη ακυρώθηκε χωρίς δική μας 
υπαιτιότητα. Σήμερα ακούμε παράλογες εικασίες στον ξένο Τύπο ότι οι δυτικές χώρες σχεδόν 
εξανάγκασαν τη Ρωσία να συναινέσει στη διοργάνωση αυτής της αποστολής.

Αναμένουμε ότι η αποστολή του ΔΟΑΕ θα πραγματοποιηθεί παρ' όλα αυτά στο εγγύς μέλλον 
και ότι οι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού θα μπορέσουν να επιβεβαιώσουν την πραγματική 
κατάσταση στο εργοστάσιο. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια για 
την επίλυση όλων των οργανωτικών ζητημάτων.

Κύριε Πρόεδρε,

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των μελών του Συμβουλίου στην τραγωδία που 
συνέβη στις 20 Αυγούστου στα περίχωρα της Μόσχας. Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε η Ντάρια 
Ντούγκινα, γνωστή ανεξάρτητη δημοσιογράφος, πολεμική ανταποκρίτρια και επιστήμονας στον 
τομέα των πολιτικών επιστημών, ανατινάχθηκε.

Οι αρμόδιες αρχές της χώρας μας διεξάγουν έρευνα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά τους 
συμπεράσματα, πίσω από αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, βρίσκονται οι ουκρανικές ειδικές 
υπηρεσίες. Έχει διαπιστωθεί η ταυτότητα του άμεσου δράστη του εγκλήματος, που συνδέεται
με το εθνικιστικό τάγμα Αζόφ. Κατάφερε να διαφύγει από τη δικαιοσύνη και να καταφύγει 
στην Εσθονία.

Η Ντάρια Ντούγκινα ήταν 29 ετών. Η ζωή της κόπηκε στην ακμή της. Λόγω της επαγγελματικής 
της δραστηριότητας, η δημοσιογράφος βρισκόταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο των Ουκρανών 
εθνικιστών. Ακολουθεί μια φωτογραφία της από την περιβόητη ιστοσελίδα «Ειρηνοποιός» 
(Peacemaker), στην οποία έχουμε αναφερθεί τόσες φορές. Διατυμπανίζουν ανοιχτά τη δολοφονία 



της - όπως μπορείτε να δείτε, η φωτογραφία της Ντάρια είναι διαγραμμένη με την επιγραφή 
«εκκαθαρίστηκε». Σημειώνουμε ότι αυτό το έγκλημα καταδικάστηκε από τον επίσημο 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Καλούμε το Συμβούλιο και την ηγεσία του Οργανισμού να καταδικάσουν έντονα αυτό το 
τελευταίο έγκλημα του καθεστώτος του Κιέβου. Όχι μόνο χρησιμοποιούν έμπρακτα τον 
πυρηνικό εκβιασμό, βομβαρδίζοντας τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορόζιε και, στην 
πραγματικότητα, κρατώντας σε ομηρία τον πληθυσμό της Ευρώπης, αλλά ξεπέρασαν και όλα 
τα όρια με τη φυσική εξόντωση ξένων πολιτών που δεν τους είναι αρεστοί. Επιπλέον, το θύμα 
τους ήταν μια ανεξάρτητη δημοσιογράφος, που σκοτώθηκε λόγω της επαγγελματικής της 
δραστηριότητας.

Οι επίσημοι εκπρόσωποι του καθεστώτος του Κιέβου ζητούν ανοιχτά τη δολοφονία Ρώσων. Ο 
Πιοτρ Βρουμπλέφσκι, πρέσβης της Ουκρανίας στο Καζακστάν, δήλωσε πρόσφατα δημοσίως ότι 
στόχος της Ουκρανίας είναι να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους Ρώσους: σύμφωνα με τον 
ίδιο, όσο περισσότεροι σκοτώνονται τώρα, τόσο λιγότερους Ρώσους θα πρέπει να σκοτώσουν οι 
επόμενες γενιές των Ουκρανών.

Είμαστε εξοργισμένοι που όχι μόνο οι δυτικές χώρες δεν καταδικάζουν όλα αυτά που 
συμβαίνουν, αλλά βοηθούν και τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες να εκπαιδεύουν 
ανατρεπτικούς σαμποτέρ για την εξόντωση «ανεπιθύμητων». Ένα ζωντανό παράδειγμα είναι η
κατάσταση με τον Ουκρανό πολίτη Γιεβγκένι Καρπένκο, ο οποίος στρατολογήθηκε από τις 
ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες στην Τσεχική Δημοκρατία και υποβλήθηκε σε εκπαίδευση 
σαμποτάζ για να τοποθετήσει νάρκες σε μια στρατιωτική βάση στην τσεχική πόλη Τσέσκι 
Κρούμλοβ. Διδάχθηκε να τοποθετεί εκρηκτικούς μηχανισμούς σε κτίρια και αυτοκίνητα και 
στη συνέχεια στάλθηκε στην επικράτεια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ για να 
πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση στο κτίριο διοίκησης της περιοχής Βολοντάρσκι. 
Ευτυχώς, ο Καρπένκο παραδόθηκε μόνος του. Αλλά αν είχε κάνει αυτό που είχε σχεδιάσει, το 
μέγεθος των απωλειών μεταξύ του άμαχου πληθυσμού είναι ακόμη και τρομακτικό να το 
φανταστεί κανείς.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποτελεί πλέον έκπληξη το γεγονός ότι οι τσεχικές αρχές έχουν ξεπεράσει 
όλα τα όρια των ηθικών προτύπων, πανηγυρίζοντας ανοιχτά για τη δολοφονία της Ντάρια 
Ντούγκινα. Η Γιάνα Τσερνόχοβα, η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας, δήλωσε ότι δεν λυπάται ούτε 
για τη Ντάρια ούτε για τον πατέρα της και ότι η νύχτα της 21ης Αυγούστου θα μείνει για καιρό στη 
μνήμη της Ρωσίας. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι «επιμένει σε κάθε της λέξη». Αλλά ακόμη και αν
παραμερίσουμε τα ζητήματα της ηθικής, τα οποία μεταξύ των δυτικών συναδέλφων μας, 
έχουν από καιρό επισκιαστεί από τη ρωσοφοβία, οι δηλώσεις της Τσερνόχοβα ουσιαστικά 
ισοδυναμούν με ανοιχτή υποστήριξη και προπαγάνδα για πράξεις τρομοκρατίας εναντίον 
αμάχων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Τσέχα πολίτης Τσέρμακ, η οποία υποστήριξε 
δημόσια την τρομοκρατική επίθεση στην πόλη Κράισττσερτς της Νέας Ζηλανδίας, 
καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης στην Τσεχία. Αναμένουμε από τις αρμόδιες τσεχικές 
αρχές να αντιμετωπίσουν τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας με την ίδια σοβαρότητα και να 
τις αξιολογήσουν κατάλληλα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 

Δικαίωμα απάντησης:



Κύριε Πρόεδρε,

Η σημερινή μας συνεδρίαση πραγματοποιείται, δεδομένου ότι οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε 
αυτή η συνάντηση δεν έχουν εξαφανιστεί. Οι βομβαρδισμοί του πυρηνικού σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορόζιε και της πόλης Ενεργκοντάρ από τις ουκρανικές ένοπλες 
δυνάμεις συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ρωσικά βαρέα όπλα στο εργοστάσιο 
και δεν εκδηλώνονται βομβαρδισμοί από εκεί. Αυτό το έχουμε δηλώσει επανειλημμένα και 
μπορεί να επιβεβαιωθεί από αντικειμενικά δεδομένα παρακολούθησης, μεταξύ άλλων και από 
δορυφόρο. Ωστόσο, σήμερα για άλλη μια φορά ακούσαμε τον παλιό ρεπερτόριο, ότι για όλα φταίει 
η Ρωσία. Το πραγματικό υπόβαθρο των γεγονότων γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο της 
Ζαπορόζιε διαστρεβλώνεται ξεδιάντροπα, προφανή γεγονότα αποσιωπούνται ή αναιρούνται. Όλα 
αυτά γίνονται με έναν και μοναδικό στόχο: να ξεπλύνουν τους κηδεμονευομένους τους στο 
Κίεβο, απ' ό,τι κι αν κάνουν, δίνοντάς τους συγχωροχάρτι για τις πλέον απερίσκεπτες 
ενέργειες, στις οποίες οι τελευταίοι προβαίνουν προσδοκώντας ότι σε κάθε περίπτωση θα 
δικαιωθούν από τους προστάτες τους.

Μας προτρέπουν για άλλη μια φορά να συμφωνήσουμε σε μια επίσκεψη της αποστολής του ΔΟΑΕ,
στην οποία συμφωνήσαμε τον Ιούνιο και την επιβεβαιώσαμε πολλές φορές, μεταξύ άλλων και 
σήμερα. Ορισμένοι δυτικοί συνάδελφοι πιστεύουν ότι η μόνη και ευκολότερη διέξοδος από 
αυτή την κατάσταση, συνίσταται στο να αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα και να 
δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο της 
Ζαπορόζιε. Πρόκειται για ανεύθυνες δηλώσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
διατήρησης των συνθηκών για την ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου. Σας καλούμε για 
άλλη μια φορά να σταματήσετε να καλύπτετε τους προστατευομένους σας στο Κίεβο και να 
τους προτρέψετε να σταματήσουν τις απερίσκεπτες επιθέσεις εναντίον του εργοστασίου, που 
κινδυνεύουν να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρηνικού επεισοδίου, με αποτέλεσμα τη 
ραδιενεργό μόλυνση των ευρωπαϊκών χωρών.

Σας ευχαριστώ.


