
Περισσότερες από τρεις εβδομάδες χρειάστηκε να περάσουν μετά την καταστροφική 
πυραυλική επίθεση των ΕΔΟ, στα τέλη του Ιουλίου, στο κέντρο προφυλάκισης στην 
Γιελένοβκα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 50 Ουκρανοί κρατούμενοι 
και τραυματίστηκαν πάνω από 70, για να ανακοινώσει ο ΟΗΕ τη συγκρότηση ειδικής 
έρευνας. Υπενθυμίζεται ότι η ρωσική πλευρά είχε προηγουμένως απευθυνθεί στην οργάνωση 
του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και στον ΟΗΕ, με πρόταση να συμμετάσχει στην έρευνα για τα 
γεγονότα στη Γιελένοβκα.

Σήμερα ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στέφαν Ντουζχάρικ, δήλωσε ότι η 
επιτροπή έχει συγκροτηθεί, αλλά «δεν μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες της». Στην επιτροπή, 
σύμφωνα με τον Ντουζχάρικ, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Νίγηρα, της Ισλανδίας και της 
Βραζιλίας. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας είναι ένας συνταξιούχος υπαστυνόμος της 
βραζιλιάνικης αστυνομίας, ο Κάρλος ντος Σάντος Κρουζ.

«Η Ρωσία και η Ουκρανία ζητούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα για τα γεγονότα στη 
Γιελένοβκα. Όμως η επιτροπή δεν μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες της».
«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι είναι ασφαλές να εργαστεί η επιτροπή σε εκείνο το
πεδίο», δήλωσε ο Ντουζχάρικ.

Η δικαιολογία που προβάλλουν, τα Ηνωμένα Έθνη, είναι ότι  θεωρούν πως η κατάσταση στη 
Γιελένοβκα και στη γύρω περιοχή δεν είναι ασφαλής για το έργο της ερευνητικής ομάδας.

Δεν αναρωτήθηκε όμως γιατί δεν είναι ασφαλής η μετάβαση και το έργο της επιτροπής στη 
περιοχή. Ούτε έκανε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφάλειας από τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές, 
πράγμα που θα ήταν απολύτως εφικτό, αρκεί η ουκρανική πλευρά να σταματούσε τους 
βομβαρδισμούς.

Η περιοχή, όπως είναι γνωστό δεν βρίσκεται μέσα στη ζώνη των συγκρούσεων. Γι αυτό το λόγο 
άλλωστε είχε επιλεγεί προκειμένου να φιλοξενήσει το χώρο προφυλάκισης των εθνικιστών.
Ο μοναδικός κίνδυνος που καθιστά τη περιοχή, την επίσκεψη και το έργο της επιτροπής 
ανασφαλές, είναι οι βομβαρδισμοί που προέρχονται από την Ουκρανική πλευρά.

Θα αρκούσε επομένως μια απλή σύσταση, μια οδηγία, ή έστω μια παρέμβαση από πλευράς ΟΗΕ 
για να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι δεν εντάσσονται σε επιχειρησιακό σχέδιο. 

Αυτό όμως θα εμπόδιζε τα σχέδια της Συλλογικής Δύσης και του καθεστώτος του Κιέβου, 
δεδομένου ότι οι βομβαρδισμοί αποτελούν μέρος του σχεδίου τους για τη γενοκτονία, τον 
εκφοβισμό των αμάχων και τη καταστροφή των υποδομών στις περιοχές αυτές, που φτάνει 
ακόμη το βεληνεκές του πυροβολικού τους. Επιπλέον θέλουν να μην υπάρξει πρόσβαση στα 
εναπομένοντα στοιχεία, που αποδεικνύουν τις εγκληματικές τους ενέργειες.

Η ίδια ακριβώς λογική ισχύει και για το ζήτημα του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπρόζιε, το 
οποίο αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα, όντας μια πραγματική πυρηνική απειλή στα χέρια 
των εκβιαστών του καθεστώτος του Κιέβου.

Με τη στάση του αυτή ο ΟΗΕ και οι άλλοι διεθνεις οργανισμοί, ΔΟΑΕ και ΕΕΣ γίνονται 
συνένοχοι σε μια συμπαιγνία της Συλλογικής Δύσης και του Κιέβου, όχι μόνο δείχνοτας ανοχή 
απέναντί τους, αλλά συγκαλύπτοντας απόλυτα τις πράξεις τους.

Ας σημειωθεί ότι σήμερα γίνεται η δεύτερη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ, για το θέμα αυτό, με 
πρωτοβουλία φυσικά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.



Είχαν προηγηθεί επίσης στις 11.08.22:

Παρατηρήσεις στον Τύπο του Μόνιμου Αντιπροσώπου Βασίλι Νεμπένζια μετά τη συνεδρίαση 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων 
δυνάμεων στον ΑΗΣ Ζαπορόζιε, με θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απειλές κατά της διεθνούς 
ειρήνης και ασφάλειας».



Ερώτηση: Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για βομβαρδισμούς. Όμως και οι δύο 
θέλετε να επισκεφθεί ο ΔΟΑΕ,τον ΑΗΣ Ζαπορόζιε. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή;

Απάντηση: Δεν είμαι σίγουρος ότι η Ουκρανία επιθυμεί αυτή την επίσκεψη του ΔΟΑΕ όσο και
εμείς, αν και ισχυρίζονται το αντίθετο. Υπήρξε ευκαιρία να επισκεφτεί ο ΔΟΑΕ τον ΑΗΣ  ήδη 
από τις αρχές Ιουνίου. Και κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις
για την επίσκεψη αυτή. Αλλά δεν έγινε λόγω της στάσης του Κιέβου και των δυτικών 
χορηγών του εκείνη την εποχή, καθώς και της στάσης της Γραμματείας του ΟΗΕ που 
επικαλέστηκε λόγους και ανησυχίες σχετικά με τα ζητήματα ασφαλείας.

Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι κάτι προφανές. Σήμερα ακόμη και οι δυτικοί χορηγοί 
του Κιέβου δεν τόλμησαν να πουν αυτό που αρχικά προσπάθησαν να ισχυριστούν, δηλαδή ότι 
η Ρωσία φέρεται να βομβάρδιζε το δικό της προσωπικό, το οποίο φρουρούσε τον ΑΗΣ και την
πόλη Ενεργκοντάρ. Απέφυγαν να το κάνουν αυτό. Βέβαια, επέδειξαν τα θαύματα της 
εφευρετικότητάς τους όταν προσπάθησαν να μην πουν τα πράγματα με το όνομά τους. 
Εντούτοις, αυτό δεν το ανέφεραν. Μόνο ο Ουκρανός εκπρόσωπος είπε ότι ήταν η Ρωσία 
εκείνη που βομβάρδιζε τον ΑΗΣ, τον οποίο ελέγχει.

Ερώτηση: Η Ρωσία θεωρεί ότι ο ΑΗΣ δεν αποτελεί στρατιωτικό δομή;

Απάντηση: Ένας πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πολιτική δομή. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ρωσία τον φρουρεί, προκειμένου αποτρέψει την καταστροφή 
του, διότι γνωρίζουμε ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Προειδοποιούμε συνεχώς για τις πιθανές 
συνέπειες που θα προκύψουν αν μια μέρα ο βομβαρδισμός του σταθμού οδηγήσει σε διαρροή 
ραδιενεργών υλικών.

Ερώτηση: Άρα η Ρωσία φυλάσσει τον πυρηνικό σταθμό και δεν έχει εγκαταστήσει εκεί 
στρατιωτική βάση, σωστά;

Απάντηση: Δεν χρησιμοποιούμε τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές ένοπλες 
δυνάμεις. Εκείνες, θα έλεγα, χρησιμοποιούν πολιτικές υποδομές ως κάλυψη για τον στρατό 
τους. Πρόσφατα, η Διεθνής Αμνηστία το κατέδειξε σε μια έκθεση. Επιβεβαίωσε αυτό που λέμε σε 
κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και βλέπετε τι συνέβη στη Διεθνή 
Αμνηστία μετά από αυτό. Τώρα την παρενοχλούν επειδή συνέταξε αυτή την έκθεση.

Ερώτηση: Γιατί η Ρωσία κατέλαβε τον πυρηνικό σταθμό;

Απάντηση: Για να τον διαφυλάξει και να εξασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του, πράγμα 
που κάνει. Ο σταθμός παράγει ηλεκτρική ενέργεια και την εξάγει, όπως συνέβαινε και παλαιότερα.

Ερώτηση: Τι γνώμη έχετε για την πρόταση του Γενικού Γραμματέα για μια 
αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη;

Απάντηση: Μίλησα γι' αυτό κατά τη διάρκεια της συνόδου. Η αποστρατιωτικοποίηση του ΑΗΣ 
θα σήμαινε να γίνει επιρρεπής σε όποιον θέλει να τον επισκεφθεί, ας πούμε. Ποιοι θα ήταν οι 
σκοποί και οι στόχοι τους κανείς δεν γνωρίζει. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορούμε να 
αποκλείσουμε προβοκάτσιες ή τρομοκρατικές επιθέσεις στον ΑΗΣ, τον οποίο έχουμε 
υποχρέωση να διαφυλάξουμε.

Ερώτηση: Πώς μπορείτε τότε να το δημιουργήσετε κατάλληλες συνθήκες για τους επιθεωρητές 
του ΔΟΑΕ;



Απάντηση: Αυτό εξαρτάται από την ουκρανική πλευρά. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να σταματήσουν
τους απερίσκεπτους βομβαρδισμούς τους.

Ερώτηση: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την JCPOA (σ. μ. τη συμφωνία για το 
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν); Πιστεύετε ότι έχει απομείνει καθόλου χρόνος;

Απάντηση: Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε τελικά να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία. Γνωρίζουμε ότι η 
πρόταση βρίσκεται στο τραπέζι και ότι τα μέρη τη συζητούν. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω.

Ερώτηση: Τι πιστεύετε ότι εμποδίζει το Ιράν να την αποδεχθεί;

Απάντηση: Θα προτιμούσα να μην ασχοληθώ με τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων στις 
οποίες δεν συμμετέχω. πάντως κάθε πλευρά έχει συμφέροντα που θέλει να διαφυλάξει, 
προκειμένου να διασφαλίσει τους καλύτερους δυνατούς όρους της συμφωνίας.


