
Τα Ουκρανικά στρατεύματα εκτόξευσαν εκ νέου πυρά πυροβολικού εναντίον του πυρηνικού 
σταθμού παραγωγής ενέργειας της Ζαπορίζια στο Ενεργκοντάρ την Παρασκευή.

Εκτοξεύθηκαν είκοσι βλήματα διαμετρήματος 152 χιλιοστών, ανακοίνωσε την Παρασκευή το 
ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Οι βομβαρδισμοί είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς σε 
αγωγό νερού, η οποία κατασβέστηκε αμέσως από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μέρος του εξοπλισμού της Μονάδας 3 απενεργοποιήθηκε στον πυρηνικό σταθμό και η παραγωγική
ικανότητα της Μονάδας 4 μειώθηκε. Αναφέρθηκε ότι δύο γραμμές μεταφοράς στον υπαίθριο 
κατανεμητή 750 kV ήταν εκτός λειτουργίας.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, Κωνσταντίν Κοσάτσεφ, έγραψε στο 
κανάλι του Telegram:

Αναφερόμαστε στο άρθρο 56 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Σύμβασης της Γενεύης του 1977, το 
οποίο ορίζει:

«Εγκαταστάσεις και δομές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, δηλαδή φράγματα, αναχώματα και 
πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας, δεν αποτελούν αντικείμενο επίθεσης, ακόμη και σε 
περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις αυτές είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εάν μια τέτοια επίθεση 
μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών και επακόλουθες βαριές απώλειες 
μεταξύ των πολιτών.»

Δεδομένου ότι τίποτε από όλα αυτά δεν εφαρμόστηκε ή δεν επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί από τις 
ουκρανικές αρχές, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι οι συστηματικές επιθέσεις στον ΑΗΣ Ζαπορίζια
επιλέχθηκαν από αυτές ως μέθοδος πολέμου, η οποία απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο και τις 
γενικές αρχές του ανθρωπισμού και της κοινής λογικής.

Συνεπώς, οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, που είναι επανειλημμένες και 
στοχευμένες, μπορούν να χαρακτηριστούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ως πράξεις πυρηνικής 
τρομοκρατίας.

Στο μεταξύ ο Αργεντίνος πρόεδρος του ΔΟΑΕ, συνεχίζει το θέατρο και τις παραστάσεις του, 
χάρις τις υποκριτική του δεινότητα.
Προφανώς είναι ένα από τα προσόντα του που τον βοήθησαν να πάρει αυτή τη θέση.

Για να γίνει κατανοητή η αγανάκτησή μας από αυτή την επονείδιστη και υποκριτική συμπεριφορά, 
παραθέτουμε αυτούσια τη δήλωσή του, χωρίς να παραλείψουμε τα δικά μας σχόλια.

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ 
Μαριάνο Γκρόσι, εξέδωσε σήμερα (06.08.22) την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την 
κατάσταση που επικρατεί στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια της Ουκρανίας:

Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος από τον χθεσινό βομβαρδισμό του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της
Ευρώπης, ο οποίος υπογραμμίζει τον πολύ πραγματικό κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής που θα 
μπορούσε να απειλήσει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον στην Ουκρανία και πέραν αυτής.

Ο ΔΟΑΕ έλαβε πληροφορίες σχετικά με αυτή τη σοβαρή κατάσταση - την τελευταία σε μια μακρά 
σειρά όλο και πιο ανησυχητικών αναφορών από όλες τις πλευρές.



Σύμφωνα με την Ουκρανία, δεν υπήρξε καμία βλάβη στους ίδιους τους αντιδραστήρες και καμία 
έκλυση ραδιενέργειας. Ωστόσο, υπάρχουν ζημιές σε άλλα σημεία του εργοταξίου.

Η στρατιωτική δράση που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την προστασία του πυρηνικού 
εργοστασίου της Ζαπορίζια είναι εντελώς απαράδεκτη και πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία.

Οποιαδήποτε στρατιωτική δύναμη πυρός που θα κατευθυνόταν προς ή από την εγκατάσταση θα 
ισοδυναμούσε με παιχνίδι με τη φωτιά, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες.

Δηλαδή αφού πήρε απ' όλες τις πλευρές τι κατάλαβε; 
Αφού παραδέχεται ακόμη και η Ουκρανία ότι έγινε επίθεση, την επίθεση λοιπόν ποιος την έκανε;
αυτό δεν το κατάλαβε;
Ακόμη κι αν ήθελε η Ρωσία να προκαλέσει πυρηνικό πλήγμα θα το έκανε στη δική της περιοχή;
αυτό ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει; προφανώς κάνει πως δεν το καταλαβαίνει;γιατί δεν κοινοποιεί 
- όπως έκανε με την Ουκρανική πλευρά - τις Ρωσικές αναφορές και δηλώσεις;
Με ποια λογική αρκείται και  βασίζεται στις πληροφορίες από την ουκρανική πλευρά που δεν 
έχει τον έλεγχο του σταθμού, και θεωρεί ότι δεν υπήρξε βλάβη στο σταθμό;
Από την άλλη εάν είναι ήσυχος ότι δεν υπήρξε ζημιά, επειδή προφανώς το γνωρίζει από τη 
ρωσική πλευρά, γιατί δεν το ανακοινώνει αναφέροντας τη πρωτογενή πηγή του;

Προφανώς νομίζει ότι απευθύνεται σε αδαείς.

Απευθύνω σθεναρή και επείγουσα έκκληση σε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή 
αυτοσυγκράτηση στην περιοχή αυτής της σημαντικής πυρηνικής εγκατάστασης, με τους έξι 
αντιδραστήρες της.

Γιατί απευθύνει έκκληση σε όλα τα μέρη, αφού μόνο ένα εκείνο που επιτίθεται; 

Και καταδικάζω κάθε βίαιη ενέργεια που πραγματοποιείται στον πυρηνικό σταθμό Zaporizhzya ή 
κοντά σε αυτόν ή εναντίον του προσωπικού του.

Γιατί δεν καταδικάζει την εμφανή επιθετική ενέργεια με βολές πυροβολικού, κατονομάζοντας 
τον δράστη που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι ΕΔ της Ουκρανίας;
Ξέρει όμως πως από την άλλη, εντέχνως να ρίξει δήθεν ευθύνες στη ρωσική πλευρά, ότι δήθεν 
ασκεί πιέσεις και εκφοβισμό στο προσωπικό του σταθμού, ανυπόστατη πληροφορία που έχει 
πάρει από την ουκρανική πλευρά.
Πόση εμπειρία του χρειάζεται στη συγκεκριμένη να θέση να καταλάβει ότι δεν μπορεί να 
αποδέχεται πληροφορίες από μια πλευρά που έχει αποδειχθεί αναξιόπιστη και επικίνδυνη, 
συνεχίζοντας να βομβαρδίζει τον πυρηνικό σταθμό;

Το ουκρανικό προσωπικό που λειτουργεί το εργοστάσιο υπό ρωσική κατοχή πρέπει να είναι σε 
θέση να εκτελεί τα σημαντικά καθήκοντά του χωρίς απειλές ή πιέσεις που υπονομεύουν όχι μόνο τη
δική του ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια της ίδιας της εγκατάστασης.

Ποιος το εμποδίζει άραγε και ποιος το τρομοκρατεί, αν όχι αυτοί που το βομβαρδίζουν;

Και από εδώ και κάτω η συνήθης γενικολογία συνδυασμένη με την ακατάσχετη φλυαρία.

Σε αυτή την εξαιρετικά ασταθή και επικίνδυνη κατάσταση, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να 
τηρούνται πλήρως οι επτά απαραίτητοι πυλώνες ασφαλείας που περιέγραψα στην αρχή του 



πολέμου και τους οποίους επανέλαβα στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη την περασμένη Δευτέρα, 
προκειμένου να διατηρηθεί η πυρηνική ασφάλεια και προστασία.

Δυσοίωνα, ωστόσο, σχεδόν όλοι έχουν τεθεί σε κίνδυνο στον πυρηνικό σταθμό Zaporizhzya τους 
τελευταίους μήνες, και για άλλη μια φορά, τις τελευταίες 24 ώρες, παραβιάστηκαν αρκετοί 
πυλώνες.

Αλήθεια από ποιον;

Αυτό πρέπει να σταματήσει και να σταματήσει τώρα.

Προκειμένου να συμβάλει στην αποτροπή του να ξεφύγει η κατάσταση ακόμη περισσότερο από τον
έλεγχο, η παρουσία του ΔΟΑΕ για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την πυρηνική ασφάλεια 
και προστασία είναι υψίστης σημασίας.

Από την αρχή αυτού του τραγικού πολέμου, ο ΔΟΑΕ - και εγώ προσωπικά - εργάζεται για την 
υποστήριξη της Ουκρανίας ώστε να διατηρήσει όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της ασφαλείς και
προστατευμένες.

Προφανώς του ξέφυγε το ότι δουλεύει στη κυριολεξία «για την υποστήριξη της Ουκρανίας» κι 
όχι για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών στο έδαφος της Ουκρανίας. Μείζον ατόπημα, που
δεν θα το έκανε ούτε πρωτάρης σε διεθνή οργανισμό!

Και εδώ και τέσσερις μήνες, είμαι έτοιμος να ηγηθώ μιας αποστολής εμπειρογνωμόνων του ΔΟΑΕ 
σε θέματα ασφάλειας, προστασίας και διασφαλίσεων στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της 
χώρας, το Zaporizhzya.

Γιατί δεν λέει ποιος τον εμπόδισε και ποιος εξακολουθεί να τον εμποδίζει, να επισκεφθεί το 
σταθμό;

Η αποστολή αυτή θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη συμβολή στη σταθεροποίηση της 
κατάστασης πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας εκεί, όπως κάναμε και στο πυρηνικό εργοστάσιο
του Τσόρνομπιλ και αλλού στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, όπου επίσης παραδώσαμε 
εξοπλισμό πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας που είναι επειγόντως απαραίτητος.

Ταυτόχρονα, οι επιθεωρητές διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ θα διεξάγουν βασικές δραστηριότητες 
επαλήθευσης στο εργοστάσιο.

Θα παρέχουμε επίσης αμερόληπτες και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της 
εγκατάστασης Zaporizhzya.

Το γεγονός ότι αυτή η ζωτικής σημασίας αποστολή δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί δεν οφείλεται 
στον ΙΑΕΑ. Παρά τις αποφασιστικές μας προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό, μέχρι στιγμής.

Εδώ το τερματίζει χωρίς να εξηγήσει τους λόγους της εγκληματικής του αδράνειας.
Και αμέσως μετά το γνωστό μοτίβο, όλων των ηρωϊκών προσώπων που κάνουν κουμάντο στους 
διαβλητούς και κατευθυνόμενους διεθνείς οργανισμούς.

Δεν θα τα παρατήσω. Θα συνεχίσω να πιέζω - και να πιέζω ξανά - για να πραγματοποιηθεί 
επιτέλους αυτή η αποστολή του ΙΑΕΑ.



Αλλά αυτό θα χρειαστεί τη συνεργασία, την κατανόηση και τη διευκόλυνση τόσο από την 
Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία.

Θα χρειαστούμε επίσης τα Ηνωμένα Έθνη να μας υποστηρίξουν, και είμαι πολύ ευγνώμων για τη 
σταθερή υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres.

Εδώ πια πετύχαμε διάνα. Έχουμε σίγουρη την αποστολή.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε άλλο χρόνο.

Για χάρη της προστασίας των ανθρώπων στην Ουκρανία και αλλού από ένα πιθανό πυρηνικό 
ατύχημα, πρέπει όλοι να παραμερίσουμε τις διαφορές μας και να δράσουμε, τώρα. Ο ΔΟΑΕ είναι 
έτοιμος.

Παραμερίστε λοιπόν τις διαφορές, όποιες κι αν είναι αυτές, απ' οπουδήποτε κι αν προέρχονται.

Αφήστε τα μίση και πιάστε το @@@@@@


