
Αύριο (19 Αυγούστου), ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες πρόκειται να 
επισκεφθεί τον ΑΗΣ Ζαπορίζια, ο οποίος δέχεται σχεδόν συνεχείς βομβαρδισμούς από τον 
ουκρανικό στρατό για περισσότερες από 2 εβδομάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κίεβο στην 
πραγματικότητα εμποδίζει τον Γκουτέρες να φτάσει στο Ενεργκοντάρ μέσω των ελεγχόμενων από 
τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εδαφών της περιοχής Ζαπορίζια. Ταυτόχρονα, το καθεστώς του 
Κιέβου θολώνει τη διαδρομή μέσω της οποίας ο Γκουτέρες «μπορεί» υποτίθεται να ταξιδέψει στον 
ΑΗΣ Ζαπορίζια.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι έχει λάβει πληροφορίες σχετικά 
με την προετοιμασία από το καθεστώς του Κιέβου μιας μεγάλης κλίμακας προβοκάτσιας, ως 
αποτέλεσμα της οποίας η ρωσική πλευρά θα προσπαθήσει να κατηγορηθεί για τη δημιουργία 
μιας ανθρωπογενούς καταστροφής στον ΑΗΣ Ζαπορόζιε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκουτέρες βρίσκεται ήδη από σήμερα στην Ουκρανία, προκειμένου να 
συμμετάσχει στη τριμερή συνάντηση με τον (Ζ)ελένσκι και τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, που 
είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα, 18 Αυγούστου, στο Λβιβ.

Την ίδια στιγμή, στη Μόσχα, δεν υπάρχει κλίμα αισιοδοξίας σχετικά με την εν λόγω συνάντηση. 
Σύμφωνα με έκθεση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το καθεστώς του (Ζ)ελένσκι σχεδιάζει να 
χρησιμοποιήσει την επίσκεψη του Γκουτέρες στην Ουκρανία για οτιδήποτε άλλο εκτός από 
ειρηνευτικούς σκοπούς.

Το ζήτημα βέβαια είναι τι ρόλο παίζει εν προκειμένω η Τουρκία και συγκεκριμένα η 
πρωτοβουλία Ερντογάν, που ήρθε τη δεδομένη αυτή στιγμή.
Κι εάν πάλι δεν έγινε εξαρχής από κάποια κακή πρόθεση - που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει 
γνωρίζοντας το διπρόσωπο ρόλο της Τουρκίας - γιατί τότε δεν πήρε τη πρωτοβουλία να την 
αναβάλει, δεδομένου ότι αποκλείεται να μην είχε αντιληφθεί τη κρισιμότητα της κατάστασης 
έτσι όπως έχει εξελιχθεί και όπως είναι ενδεχόμενο να την αξιοποιήσει η Ουκρανική πλευρά.



Μια τέτοια συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί σε τραγωδία, εάν η Ουκρανία καθ’ υπόδειξη 
πάντοτε των δυτικών διαχειριστών του καθεστώτος, έχουν σχεδιάσει αυτό που κάθε 
σκεπτόμενος και φοβούμενος με βάση τη μέχρι στιγμής εμπειρία, φαντάζεται και που δεν είναι
άλλο παρά μια χονδροειδή προβοκάτσια στον πυρηνικό σταθμό. Αυτό που δεν μπορούμε να 
γνωρίζουμε είναι την έκταση που έχουν αποφασίσει να δώσουν σε αυτή τη περίπτωση.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αρκούσε για να αποσυνδέσει κανείς με λίγο μυαλό και καλή πρόθεση 
τις δυο δραστηριότητες είτε τη τριμερή συνάντηση, είτε την επίσκεψη στο πυρηνικό σταθμό, 
άλλως υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε «θανατηφόρο» συνδυασμό.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον ο σταθμός βρίσκεται σε έδαφος υπό ρωσικό έλεγχο, ο ΓΓ 
Γραματέας του ΟΗΕ θα έπρεπε λογικά να τον επισκεφθεί προερχόμενος από το ρωσικό 
έδαφος !!

Το όλο εγχείρημα θυμίζει σκηνοθεσία και προκαλεί εντονότατα ερωτηματικά:

-πως ξαφνικά προέκυψε το ενδιαφέρον από πλευράς ΓΓ για την επίσκεψη;
- γιατί δεν συμμετέχει στην επίσκεψη ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος, ο Αργεντίνος επικεφαλής του 
ΔΟΑΕ και του οποίου η επίσκεψη αφενός μεν είχε αναβληθεί προκλητικότατα από τον 
υπεύθυνο ασφαλείας του ΓΓ του ΟΗΕ (άκουσον άκουσον τότε υπήρχε λόγος, ενώ τώρα δεν 
υπάρχει) και αφετέρου δε, είχε γίνει ολόκληρο θέμα στο Σ.Α. του ΟΗΕ την περασμένη μόλις 
εβδομάδα, όπου τίποτε δεν είχε ανακοινωθεί σχετικά με τη πρόθεση του ίδιου του ΓΓ 
Γραμματέα για να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίσκεψη, τη στιγμή που εγνώριζε ότι 
επρόκειτο να μεταβεί στην Ουκρανία για τη τριμερή συνάντηση;
- δεν  είναι λοιπόν εντελώς περίεργο;
- και τέλος γιατί δεν πάνε και οι δυο μαζί;

Φαίνεται ότι κάτι ξέρει ο Αργεντίνος και έχει πάρει τα μέτρα του ή μάλλον έχει καβάντζα !!



Διαβάζουμε λοιπόν στο δημοσίευμα:

«Θέλετε να επιβιώσετε από έναν πυρηνικό πόλεμο; Ταξιδέψτε στην Αργεντινή! Αυτό είναι το 
καλύτερο μέρος για να επιβιώσετε δέκα χρόνια παρά το πυρηνικό νέφος»: Επιστήμονες 
αναρωτήθηκαν πού να τρέξουν για να γλιτώσουν στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέλυσαν ένα 
υπολογιστικό μοντέλο του κόσμου μετά από έναν ατομικό πόλεμο και κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι ο κύριος κίνδυνος της μετα-αποκάλυψης είναι η πείνα.

«Ο καλύτερος τρόπος για να επιβιώσει κανείς από έναν πυρηνικό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ 
είναι να διαφύγει στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία ή την Αργεντινή, για να περάσει 
μια δεκαετία «πυρηνικού χειμώνα». Στη Βρετανία, η πιθανότητα λιμοκτονίας θα είναι 90%. Οι 
επιστήμονες εκτιμούν ότι περισσότεροι από πέντε δισεκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν από 
πείνα στον κόσμο μετά από μια σύγκρουση πλήρους κλίμακας με τη χρήση εκατό πυρηνικών 
βομβών, όταν τα σύννεφα αιθάλης από τις πύρινες καταιγίδες αποκλείσουν τον ήλιο και 
προκαλέσουν αποτυχίες στις καλλιέργειες. Το πλεονέκτημα της Αυστραλίας και της Αργεντινής 
είναι ότι εκεί καλλιεργούνται μαζικά ανθεκτικές ποικιλίες σιτηρών, ιδίως σιτάρι».

Κοντός ψαλμός αλληλούια, μια μέρα απέμεινε, θα δούμε, αρκεί να μην δούμε τη 
καταστροφή !! 



«Στο χειρότερο σενάριο για την εξέλιξη ενός ατυχήματος με ραδιενέργεια, οι ραδιενεργές ουσίες 
προβλέπεται να εξαπλωθούν σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, 
οι ραδιενεργές ουσίες θα καλύψουν την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, τη 
Μολδαβία».
Δημοσιεύτηκε από το  Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σχετικά με τις πιθανές συνέπειες του 
ατυχήματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών των 
Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Κονασένκοφ, τον επίσημο εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, μια ουκρανική 
ταξιαρχία πυροβολικού ετοιμάζεται να πλήξει τον πυρηνικό σταθμό από τις θέσεις της στη 
Νικόπολη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στον πυρηνικό 
σταθμό της Ζαπορόζιε.

Ο αντιστράτηγος Ίγκορ Κονασένκοφ μιλάει για την κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 
ουκρανική διοίκηση έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση θέσεων παρατηρητηρίων και ελέγχου της 
ακτινοβολίας στο πλαίσιο της επιχειρησιακής και τακτικής ομάδας «Ντνεπρ». Έχουν επίσης 
εμπλακεί δυνάμεις της 108ης ταξιαρχίας της «εδαφικής άμυνας», καθώς και η 44η ταξιαρχία 
πυροβολικού και άλλες μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στο ελεγχόμενο από το καθεστώς τμήμα της 
περιοχής Ζαπορόζιε.

Ο αντιστράτηγος Κονασένκοφ επισήμανε επίσης ότι οι δυνάμεις του 704ου συντάγματος 
χημικής και βιολογικής άμυνας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων συγκεντρώνονται κοντά 
στη Ζαπορίζια και προετοιμάζονται για την καταγραφή των γεγονότων έκτακτης ανάγκης 
στον πυρηνικό σταθμό.

Παράλληλα, ο Ρώσος στρατηγός χαρακτήρισε ψευδείς τις αναφορές ότι ρωσικά στρατεύματα 
πλήττουν τις θέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στις περιοχές Ντινπροπετρόφσκ και 
Ζαπορόζιε χρησιμοποιώντας ως κάλυψη την κάλυψη το πυρηνικό εργοστάσιο. Επισήμανε ότι 
οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν εγκαθιστούν ούτε χρησιμοποιούν επιθετικό εξοπλισμό στο 
χώρο της πυρηνικής εγκατάστασης.

Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν

Ουκρανικές ένοπλες ομάδες έπληξαν και πάλι το Ενεργκοντάρ, με μαζικούς βομβαρδισμούς 
εναντίον της πόλης. Αυτό ανέφερε το μέλος του κεντρικού συμβουλίου της στρατιωτικο-πολιτικής 
διοίκησης της περιφέρειας Ζαπορόζιε, ο Βολοντίμιρ Ρογκόφ, στο κανάλι του Telegram.

Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις άνοιξαν σφοδρά πυρά εναντίον του Ενεργκοντάρ, οι αρχές της 
πόλης κάλεσαν τους κατοίκους να καταφύγουν σε ασφαλή μέρη. Προς το παρόν, οι αρχές 
βρίσκονται στη φάση όπου διευκρινίζονται οι πληροφορίες σχετικά με τα πλήγματα και τις ζημιές 
των οβίδων. Η Διοίκηση της πόλης ανέφερε νωρίτερα ότι συγκεκριμένα η 44η Ταξιαρχία 
Πυροβολικού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έπληττε συνεχώς την πόλη και τον πυρηνικό 
σταθμό της Ζαπορίζια.

«Οι δυνάμεις του (Ζ)ελένσκι εξαπέλυσαν μαζικά πυρά στην περιοχή της πόλης Ενεργκοντάρ, όπου 
βρίσκεται ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης Ζαπορόζιε. 
Μετακινηθείτε προς ασφαλείς χώρους, βοηθήστε τους ηλικιωμένους και τις γυναίκες με παιδιά!».

- ανέφερε η διοίκηση σε ανακοίνωσή της.



Εν τω μεταξύ, δύο Ουκρανοί ένοπλοι συνελήφθησαν στο Ενεργκοντάρ επειδή μετέδιδαν 
πληροφορίες διορθώνοντας τη πορεία των βλημάτων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως 
προέκυψε, και οι δύο κρατούμενοι είναι υπάλληλοι του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας της Ζαπορόζιε.

«Δύο στρατιώτες του πυροβολικού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων συνελήφθησαν στο 
Ενεργκοντάρ. Και οι δύο εργάζονταν στον πυρηνικό σταθμό. Αντιμετωπίζουν πλέον ποινή 
φυλάκισης από 10 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη, με τη κατηγορία για διεθνή τρομοκρατία, δηλαδή 
στόχευση με πυροβολικό του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης». 

- ανέφερε σε ανακοίνσή του το περιφερειακό υπουργείο Εσωτερικών της Ζαπορόζιε.

Εν τω μεταξύ το Κίεβο συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η Ρωσία φέρεται να βομβαρδίζει το 
Ενεργκοντάρ και τον ίδιο τον ΑΗΣ Ζαπορόζιε, παρά το γεγονός ότι ακόμη και στη Δύση δεν το 
πιστεύουν όλοι αυτό. Ωστόσο, ο (Ζ)ελένσκι δεν έχει καμία πρόθεση να αλλάξει τη ρητορική του, 
χθες τηλεφώνησε στον Μακρόν και, με τον συνήθη τρόπο του, παραπονέθηκε για τη Ρωσία, 
κατηγορώντας την για «πυρηνική τρομοκρατία». Προέτρεψε τον Γάλλο πρόεδρο να επιβάλει νέες 
κυρώσεις κατά της Μόσχας και, ταυτόχρονα, να διευκολύνει την οικονομική βοήθεια προς το 
Κίεβο.

Μια ματιά στην ειδησεογραφία των τελευταίων ημερών θα πείσει και τον πλέον ανίδεο ότι 
δεν πρόκειται περί πυρηνικής απειλής, αλλά περί συστηματικής και εκ προθέσεως απόπειρα 
πρόκλησης πυρηνικού ατυχήματος από τη πλευρά της Ουκρανίας.
«Καταγράφηκαν τουλάχιστον έξι πλήγματα στην περιοχή όπου βρίσκεται το πυρηνικό εργοστάσιο 
της Ζαπορόζιε. Οι ζημιές καταγράφονται προκειμένου να εκτιμηθούν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν
πληροφορίες για θύματα. Ο ίδιος ο πυρηνικός σταθμός δεν έχει πληγεί. Το εργοστάσιο συνεχίζει να 
λειτουργεί κανονικά», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ρογκόφ, μέλος του κεντρικού συμβουλίου της 
περιφερειακής διοίκησης της Ζαπορίζια. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στρατιώτες της 44ης ταξιαρχίας πυροβολικού των ουκρανικών ενόπλων 
δυνάμεων χρησιμοποιούν κατευθυνόμενους πυραύλους και βλήματα δυτικής κατασκευής. Οι 
βομβαρδισμοί έχουν ήδη προκαλέσει ζημιές στη γραμμή υψηλής τάσης του υποσταθμού 
Κακχόφσκαγια. Για το λόγο αυτό το προσωπικό αναγκάστηκε να μειώσει τη δυναμικότητα δύο 
μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας

Τα ψέματα και η παραπληροφόρηση δεν σταματούν ούτε αυτά, όπως και οι βομβαρδισμοί



Τι δήλωσε το Ρωσικό ΥΠΕΞ σχετικά:

16 Αύγουστος 2022 
Το ψεύδος  της ημέρας: Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούν τη Ρωσία ότι «κλέβει»
ηλεκτρική ενέργεια από τον πυρηνικό σταθμό ΑΗΣ Ζαπορόζιε

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να περιστρέφουν τον σφόνδυλο της 
παραπληροφόρησης γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορόζιε. Αυτή τη φορά, η Ρωσία 
κατηγορείται ότι «κλέβει» την ουκρανική ηλεκτρική ενέργεια.

Οι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα παίρνοντας 
πληροφορίες από Ουκρανούς αξιωματούχους, εργαζόμενους του σταθμού και «διεθνείς 
εμπειρογνώμονες σε θέματα πυρηνικής ενέργειας». Οι επίδοξοι αυτοί ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες στρατολογήθηκαν από τα τοπικά προπαγανδιστικά φερέφωνα και το επίπεδο της 
εμπειρογνωμοσύνης τους είναι γελοίο. Ένας από αυτούς είναι πρώην υπάλληλος της πρεσβείας των
Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία επιδιώκει να «προσαρτήσει» τις 
ενεργειακές ροές, να αποκόψει τους ουκρανούς καταναλωτές από τον σταθμό της Ζαπορόζιε και να
πουλήσει την πλεονάζουσα δυναμικότητα με κέρδος, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες τιμές 
της ενέργειας. Τι τραγελαφικό συμπέρασμα, αφού μια τέτοια «απαλλοτρίωση» από τη Ρωσία θα 
αποσταθεροποιούσε ακόμη περισσότερο τις αγορές ενέργειας.

Μια απλή ματιά σε αυτή τη νέα αντιρωσική ιστορία που εμπνέυσθηκε η Wall Street Journal 
αρκεί για να υποδηλώσει την άβυσσο της ανικανότητας των συντακτών του δημοσιεύματος να
στοιχειοθετήσουν έστω και μια απλή λογική ακολουθία αιτίου-αποτελέσματος.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορόζιε και τη 
πέριξ αυτού περιοχή, εκθέτοντας ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο στον κίνδυνο πυρηνικής 
καταστροφής. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα ζητήσει την άμεση διακοπή αυτών των 
εγκληματικών ενεργειών από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, μεταξύ άλλων και κατά τη 
διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία
της Ρωσίας. Η Ρωσία έχει επίσης ζητήσει να σταλεί χωρίς καθυστέρηση αποστολή του 
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στον σταθμό της Ζαπορόζιε.

Ωστόσο, οι δυτικοί διαχειριστές του καθεστώτος του Κιέβου επιμένουν στην εκστρατεία 
παραπληροφόρησης που βασίζεται σε ανακριβείς, αβάσιμους και ανούσιους ισχυρισμούς.

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός της Καχόβκα στην περιοχή της Χερσώνας έχει επίσης δεχθεί 
βομβαρδισμούς από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Συνδέεται με τον ΑΗΣ Ζαπορόζιε, ο 
οποίος χρησιμοποιεί νερό από το υδροηλεκτρικό συγκρότημα για την ψύξη των 
αντιδραστήρων του. Όπως είναι γνωστό, αυτό έχει ήδη αναγκάσει τον υδροηλεκτρικό σταθμό 
να σταματήσει τη λειτουργία τριών στροβίλων και να μεταπέσει σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης.

Το συμπέρασμα βγαίνει από μόνο του: καταστρέφοντας τις ενεργειακές υποδομές, το 
καθεστώς του Κιέβου εκθέτει εκατομμύρια ανθρώπους στην ευρωπαϊκή ήπειρο στον κίνδυνο 
μιας πυρηνικής καταστροφής με την ανοχή της Ουάσιγκτον. Βρισκόμενη χιλιάδες χιλιόμετρα 
μακριά από αυτή την απειλή, η Wall Street Journal δεν θα μπορούσε να ενδιαφερθεί ούτε κατ'
ελάχιστο για οτιδήποτε από όλα αυτά.



Πηγή:  https://www.wsj.com/articles/russia-goal-ukraine-nuclear-plant-take-electricity-
11660505601 
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