
Την τελευταία εβδομάδα η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορόζιε, έχει πάρει τεράστιες ,
αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνες διαστάσεις.
Η Σεισάχθεια αφού πρώτα ανέδειξε το θέμα, στη συνέχεια το παρακολουθεί επισταμένα επί 
μήνες, ενημερώνοντας με σχετική αρθρογραφία και υλικό τους αναγνώστες της.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας βομβάρδισαν μία ακόμη φορά τον πυρηνικό σταθμό 
παραγωγής ενέργειας στη Ζαπορόζιε. Ο χώρος αποθήκευσης χρησιμοποιούμενων πυρηνικών 
καυσίμων έχει πληγεί, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η υπηρεσία Τύπου της στρατιωτικο-
πολιτικής διοίκησης (ΣΠΔ) της πόλης Ενεργκοντάρ

«Απόψε, ουκρανικές ένοπλες ομάδες χτύπησαν με εκτοξευτή ρουκετών Uragan των 220 χιλιοστών.
Ενώ πλησίαζε τις μονάδες ισχύος, ο πύραυλος κατάφερε να εκαργεί και να απελευθερώσει κεφαλές
θραυσμάτων. Η πληγείσα ζώνη περιελάμβανε την περιοχή της αποθήκης ξηρών αναλώσιμων 
πυρηνικών καυσίμων και το αυτοματοποιημένο φυλάκιο ελέγχου της κατάστασης ακτινοβολίας. Τα
πυρομαχικά διασποράς προκάλεσαν ζημιές στα διοικητικά κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο της 
αποθήκης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η απόσταση από το σημείο πρόσκρουσης των 
θραυσματικών κεφαλών και του ίδιου του πυραυλοκινητήρα μέχρι την ενεργή μονάδα ισχύος δεν 
υπερβαίνει τα 400 μέτρα», αναφέρει η έκθεση.

Οι περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου θα είναι οι πρώτες που θα υποφέρουν 
αν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προκαλέσουν ζημιά στον ΑΗΣ Ζαπορίζια, δήλωσε στο 
TASS η υπηρεσία Τύπου της ΣΠΔ της Ενεργκοντάρ.

«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο άνεμος στην περιοχή αυτή κατευθύνεται κυρίως προς τα 
βορειοδυτικά, σε περίπτωση ανθρωπογενούς καταστροφής, οι πόλεις Νικόπολη, Ζαπορόζιε, Κρίβοϊ 
Ρογκ και οι περισσότερες δυτικές περιοχές της Ουκρανίας θα είναι οι πρώτες που θα πληγούν από 
την ακτινοβολία. Από εκεί και πέρα θα επηρεαστεί ολόκληρη η ευρωπαίκή ήπειρος», δήλωσε 
αξιωματούχος της πολιτικοστρατιωτικής διοίκησης.

Το Σάββατο, η ΣΠΔ ανέφερε ότι η ουκρανική πλευρά βομβάρδισε τη Ενεργκοντάρ τρεις φορές 
μέσα σε μία ημέρα, συμπεριλαμβανομένου του θεραπευτηρίου του ΑΗΣ Ζαπορίζια και μιας 
δεξαμενής ύδατος.

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δεν μπορούσαν να πλησιάσουν αμέσως τα σημεία 
όπου είχαν πέσει οι οβίδες λόγω της μεγάλης πιθανότητας επαναλαμβανόμενων βομβαρδισμών.

Επιπλέον, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζιε την 
Παρασκευή, μετά την οποία ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι ανησυχεί 
για τον βομβαρδισμό του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζιε. 
Οι ανησυχίες του δε ήταν τόσο μεγάλες, ώστε ο Γκρόσι κατέληξε στην ακόλουθη 
εκκωφαντική έκκληση:

«Η στρατιωτική δράση που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ΑΗΣ Ζαπορίζια είναι εντελώς 
απαράδεκτη και πρέπει να αποτραπεί με κάθε κόστος».

Η αντίδραση από τη πλευρά της Συλλογικής Δύσης, κάθε άλλο παρά φυσιολογική ήταν.
Ωστόσο με το πλεονάζον θράσος της, δεν ήταν και εκτός των ορίων του αναμενόμενου.



Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 καλούν τη Ρωσία να παραδώσει αμέσως τον πυρηνικό σταθμό της
Ζαπορίζια και όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, ώστε να τεθούν υπό τον έλεγχο 
του Κιέβου.

Αυτό αναφέρεται σε κοινή δήλωση των υπουργών της G7, η οποία διανεμήθηκε από το γερμανικό 
υπουργείο Εξωτερικών την Τετάρτη, αναφέρει το Rambler

«Εμείς, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του 
Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της ΕΕ [για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας], τονίζουμε και 
πάλι ότι καταδικάζουμε κατηγορηματικά τον συνεχιζόμενο απρόκλητο και αδικαιολόγητο πόλεμο 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας. Η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να αποσύρει 
αμέσως τα στρατεύματά της πέρα από τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας και να 
σεβαστεί την κυριαρχία της χώρας αυτής», υποστηρίζεται στο έγγραφο

Ωστόσο οι προσπάθειες της Ρωσίας να εξομαλύνει την κατάσταση δεν λαμβάνονται υπόψη.

«Από την άποψη αυτή, καλούμε τη Ρωσία να παραδώσει αμέσως τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια 
και όλες τις πυρηνικές τεχνικές εγκαταστάσεις εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της 
Ουκρανίας στον πλήρη έλεγχο του νόμιμου ιδιοκτήτη τους, της Ουκρανίας, και να διασφαλίσει την 
ασφαλή λειτουργία τους», δήλωσαν οι υπουργοί.

Υποστηρίζουν ότι «το ουκρανικό προσωπικό πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του 
χωρίς απειλές και πιέσεις». Λες και υπάρχουν αποδείξεις γι αυτό ή ότι η Ρωσία θα μπορούσε να 
βάλει - με τον τρόπο αυτό - σε κίνδυνο τη λειτουργία ενός ένα πυρηνικού  εργοστασίου που 
βρίσκεται σε περιοχή την οποία ελέγχει η ίδια.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 δήλωσαν ότι ανησυχούν έντονα για πιθανές απειλές ασφαλείας 
στις ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Παραμένουμε εξαιρετικά ανήσυχοι για τις σοβαρές απειλές λόγω της κατάληψης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων στην Ουκρανία <... >, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους ασφάλειας των 
εγκαταστάσεων αυτών, τους κινδύνους πυρηνικών ατυχημάτων ή συμβάντων, θέτοντας σε κίνδυνο 
τον λαό της Ουκρανίας, τις γειτονικές χώρες και τη διεθνή κοινότητα», αναφέρει η ανακοίνωση.
Προσθέτουν δε ότι οι κίνδυνοι που αναφέρονται από τους υπουργούς Εξωτερικών των G7 
συνδέονται, κατά τη γνώμη τους, με τις ενέργειες των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο ισχυρισμός που προβάλλουν οι «ηγέτες» των Δυτικών χωρών προκειμένου να 
δικαιολογήσουν την απαίτησή τους είναι εξίσου ευτελής και παράλογη με την κατηγορία  ότι 
η Ρωσία επιδιώκει να προκαλέσει ατύχημα σε πυρηνικό εργοστάσιο που βρίσκεται σε περιοχή,
η οποία ελέγχεται από την ίδια.

Στο ίδιο μήκος κύματος, όπως είναι φυσικό άλλωστε, «ύψωσαν τη φωνή» τους και οι ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάριν Ζαν-Πιέρ δήλωσε σε τακτική ενημέρωση, ότι οι 
ΗΠΑ απαιτούν από τη Ρωσία να παραδώσει στην Ουκρανία πίσω τον έλεγχο του πυρηνικού 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζιε. 

«Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του ΔΟΑΕ να εφαρμόσει
την εντολή τεχνικών διασφαλίσεων για να βοηθήσει την Ουκρανία να ασφαλίσει τις πυρηνικές της 
εγκαταστάσεις», πρόσθεσε η ίδια.



Προκύπτει βέβαια το ερώτημα σε ποιες ακριβώς ενέργειες του ΔΟΑΕ αναφέρεται, δεδομένου 
ότι ο Αργεντίνος επικεφαλής του οργανισμού στο μόνο που έχει επιδοθεί μέχρι στιγμής είναι 
σε επισκέψεις στο (Ζ)ελένσκι, αντί για τους πυρηνικούς σταθμούς και μια ακατάσχετη 
ανακοινωσιολογία με φλυαρίες και γενικόλογες προτροπές και εκκλήσεις προς πάσα 
κατεύθυνση, χωρίς να να κάνει τη παραμικρή νύξη περί επιθέσεων των Ουκρανικών Ενόπλων 
δυνάμεων με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Με το πρόσχημα των κινδύνων 
αρνείται συστηματικά τη μετάβασή του στον εν λόγω πυρηνικό σταθμό, χωρίς φυσικά να 
καταδικάζει την τακτική της δημιουργίας εμποδίων από την ουκρανική πλευρά. Με τον 
τρόπο αυτό επιχειρεί να δημιουργήσει την αίσθηση στη διεθνή κοινή γνώμη, ότι εκείνος θέλει 
άλλα «κάποιοι» - χωρίς να τους κατονομάζει, δεν τον αφήνουν (!!!), επιδιώκοντας να 
απαλλαγεί από τις τεράστιες ευθύνες του. 

Όσον αφορά την επικινδυνότητα της κατάστασης στη περιοχή παραθέτουμε δηλώσεις από 
δημοσιεύματα που κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνουν τις δικαιολογίες του Αργεντίνου.

Η περιφέρεια Ζαπορόζιε προσκαλεί διεθνείς παρατηρητές στο δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί στην 
περιοχή για την ένταξή της στη Ρωσία. Αυτό ανέφερε το μέλος του κεντρικού συμβουλίου της 
περιφερειακής διοίκησης, Βολοντίμιρ Ρογκόφ.

«Τους προσκαλούμε και τους περιμένουμε όλους. Όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι», δήλωσε ο Ρογκόφ 
στον ραδιοφωνικό σταθμό της Κομοσομόλσκαγια Πράβντα.

Νωρίτερα, η Δημόσια Υπηρεσία Ειδήσεων ανέφερε ότι ο Ροντιόν Μιρόσνικ, επικεφαλής της 
εκπροσώπησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ στη Ρωσία, δήλωσε στο RIA Novosti, 
ότι οι τηλεπικοινωνίες ξεκίνησαν ήδη στο Λισιτσάνσκ και στο Ρουμπίζνε. Αυτό δήλωσε ο ίδιος .

«Στο Λισιτσάνσκ και στο Ρουμπίζνε, οι επικοινωνίες μέσω κινητής τηλεφωνίας άρχισαν και πάλι να
λειτουργούν. Οι εργαζόμενοι στις τηλεπικοινωνίες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ 
εγκατέστησαν και εγκαινίασαν νέους πομπούς στις απελευθερωμένες πόλεις: Ρούμπιζνε (3G), 
Λισιτσάνσκ (2G, 4G)", δήλωσε ο Μιρόσνικ στο κανάλι του στο Telegram.

Πως είναι δυνατόν λοιπόν να καλούνται δημοσιογράφοι, παρατηρητές και τόσος κόσμος, για 
άλλη βέβαια δραστηριότητα; 
Γι αυτούς δεν ισχύει ο παράγων της επικινδυνότητας και φαίνεται να ισχύει μόνον για τον 
Αργεντίνο;

Όταν βέβαια η Ρωσική πλευρά ζήτησε σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ προκειμένου να εξετασθεί το 
θέμα, ο Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι ως επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας 
(ΔΟΑΕ), θα παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα ενημερώσει το 
Συμβούλιο για την κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. 
Τι ενημέρωση θα προσφέρει άραγε στο ΣΑ, άλλη από εκείνη που κάνει με την πλημμύρα των 
κενού περιεχομένου προσωπικών, ανακοινώσεών του;

Κι εάν ο ίδιος είχε ενημέρωση που καθιστά το θέμα άκρως σοβαρό, όπως θέλει να την 
παρουσιάσει για να μην φανεί πώς υπολείπεται της ρωσικής πρωτοβουλίας, τότε γιατί δεν την
αξιοποίησε νωρίτερα για να ευαισθητοποιήσει με δική του πρωτοβουλία τον ΟΗΕ, με τον 
οποίον - ως διεθνής οργανισμός - έχει στενή συνεργασία;

Προφανώς δεν του λείπει η ενημέρωση, αλλά εκτός από την ειλικρίνεια, του λείπει και η 
πρόθεση να πραγματοποιήσει αυτά που ίδιος προτείνει μέσα από τα τακτικά του ευχολόγια.



Επιπλέον, είχε το θράσος να δηλώσει ότι θα μιλήσει για την προετοιμασία της αποστολής 
εμπειρογνωμόνων της οποίας προτίθεται να ηγηθεί.

«Θα ενημερώσω επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα σχέδιά μου και για την 
προετοιμασία της αποστολής του ΙΑΕΑ στην περιοχή, της οποίας θα ηγηθώ προσωπικά, στο πολύ 
κοντινό μέλλον», δήλωσε ο Γκρόσι στην ανακοίνωση του οργανισμού.

Προφανώς  δεν είχε την ευθιξία, ο Γκρόσι να κάνει έστω Γκρόσο Μόντο, ούτε μια πρόβλεψη 
σχετικά με αυτή την επίσκεψη, που ουδέποτε φρόντισε να οργανώσει.

Νωρίτερα, ο διπλωμάτης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ουκρανίας στον ΟΗΕ, Ανατόλι Ζλένκο,
επιχειρώντας από τη πλευρά του να παραπλανήσει την κοινή γνώμη, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα 
να καθιερώσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τα ουκρανικά πυρηνικά εργοστάσια. 
Κανείς βέβαια δεν του έκανε την ερώτηση, τι ακριβώς θέλουν και τι κάνουν τα ουκρανικά 
ντρόουν, πετώντας πάνω από τη περιοχή που ο ίδιος προτείνει να καταστεί «non fly zone». Οι 
δηλώσεςι του αυτές, έγιναν στη διάσκεψη για τη Συνθήκη περί μη Διάδοσης των Πυρηνικών 
Όπλων (Non-Proliferation Treaty).

Η Ουκρανία υποστηρίζει την ανάπτυξη διεθνών ειρηνευτικών δυνάμεων στο έδαφος του πυρηνικού
σταθμού της Ζαπορίζια, δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας 
Enerhoatom, Πέτρο Κότιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία απαιτεί από τη διεθνή κοινότητα και όλους τους εταίρους της να 
συμβάλουν στη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης γύρω από το εργοστάσιο.

Γνωρίζουν βέβαια όλοι ότι είναι φύσει και θέσει αδύνατη η εφαρμογή μιας τέτοιας πρότασης, 
χωρίς να έχουν υπάρξει γενικότερες συμφωνίες περί κατάπαυσης του πυρός και διευθέτησης 
της σύγκρουσης, ως προϊόν διαπραγματεύσεων τις οποίες συστηματικά αρνείται η ίδια η 
χώρα του, καθ' υπόδειξη της Συλλογικής Δύσης. 

Οι ενέργειες της Ρωσίας.

Σχόλιο της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα για τους 
συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορόζιε από την Ουκρανία
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Η Ρωσία έχει εδώ και καιρό καλέσει τη διεθνή κοινότητα, σε διάφορα πλαίσια και επίπεδα, να 
καταδικάσει έντονα τα αδιάκοπα στρατιωτικά πλήγματα του καθεστώτος του Κιέβου κατά 
του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορόζιε (ZNPP), με ολοένα και πιο 
καταστροφικά οπλικά συστήματα. Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής δέχθηκε εκ νέου ουκρανικά
πυρά στις 5 και 6 Αυγούστου. Μόνο χάρη στις επιδέξιες και άμεσες ενέργειες των εργαζομένων
και των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη προστασία της 
εγκατάστασης, αποφεύχθηκε μια μεγάλη καταστροφή.

Είναι αδύνατο να αγνοήσουμε το προφανές: η κατάσταση γίνεται ώρα με την ώρα όλο και πιο 
επικίνδυνη. Αποστέλλουμε τακτικά επικαιροποιημένες πληροφορίες από την περιοχή στον ΔΟΑΕ, 
οι οποίες αποτυπώνονται στις ενημερωτικές εγκυκλίους του Οργανισμού. Οι εκθέσεις αυτές 
αποκαλύπτουν σαφώς τις εγκληματικές ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, 
υποδηλώνοντας ότι η διοίκησή τους έχει χάσει οριστικά κάθε ικανότητα να σκέφτεται λογικά. Είναι



σαφές ότι έχουν επίσης χάσει την αίσθηση της στοιχειώδους αυτοσυντήρησης. Εξάλλου, 
στοχεύοντας με το πυροβολικό τους αντιδραστήρες που λειτουργούν και τις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης αναλωσίμων πυρηνικών καυσίμων, οι Ουκρανοί στοχοποιούν τον ίδιο τον εαυτό 
τους.

Οι ύπουλες δολοφονίες σε σκοτεινά σοκάκια είναι μια τακτική που προέρχεται κατευθείαν 
από το εγχειρίδιο των οπαδών του Μπαντέρα, αν όχι από το επίκεντρο, και αποτελούσε μια 
δημοφιλή τακτική κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Μόνο που τώρα 
πλέον, οι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν είναι ο μόνος τους στόχος. Στην 
πραγματικότητα, έχουν πάρει ολόκληρη την Ευρώπη σε ομηρία, και προφανώς, δεν τους 
πειράζει να της βάλουν φωτιά για να δοξάσουν τα ναζιστικά τους είδωλα.

Σημειώσαμε τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στις 8 Αυγούστου ότι «κάθε επίθεση σε 
πυρηνικό εργοστάσιο είναι πράξη αυτοκτονίας». Εξέφρασε με έμφαση την ελπίδα ότι αυτές οι 
επιθέσεις θα σταματήσουν. Με τη σειρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ τόνισε επίσης την 
ανησυχία του για μια πυραυλική επίθεση στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης, 
επισημαίνοντας μια πυρηνική καταστροφή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των 
ανθρώπων και το περιβάλλον στην Ουκρανία, αλλά και πέραν αυτής. Καταδίκασε κάθε πράξη βίας 
που στρέφεται κατά του εργοστασίου ή διαπράττεται στην περιοχή του, καθώς και κατά του 
προσωπικού του.

Δεν υπάρχει περίπτωση οι επικεφαλής των διεθνών οργανισμών να κάνουν τα στραβά μάτια 
στις θηριωδίες που διαπράττει το Κίεβο. Οι ενέργειες του ουκρανικού στρατού πρέπει να τους
προκαλούν ρίγη ανατριχίλας. Ένα ερώτημα όμως παραμένει: ακούγονται αυτά τα μηνύματα 
στο Κίεβο και τα ερμηνεύει σωστά το καθεστώς του Βλαντιμίρ (Ζ)ελένσκι; Ξανά και ξανά, οι 
ηγέτες του ΟΗΕ και του ΔΟΑΕ δεν βρίσκουν το θάρρος να κατονομάσουν ανοιχτά την πηγή της 
απειλής, αποκαλύπτοντας μια απροθυμία να υποδείξουν τους αξιωματούχους στο Κίεβο. Ως 
αποτέλεσμα, ακούγεται σαν αυτές οι ρουκέτες και οι οβίδες να πέφτουν απλά από το πουθενά - 
όταν πετούν από τις περιοχές που ελέγχουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις - πάνω στον ΑΗΣ 
Ζαπορόζιε και στα κεφάλια των εργαζομένων του, στην Ενεργκοντάρ, την πόλη που βρίσκεται σε 
άμεση γειτνίαση με το εργοστάσιο. Είναι απολύτως σαφές ποιος κατευθύνει το χέρι που 
σημαδεύει το όπλο και που πατάει τη σκανδάλη.

Παραφράζοντας έναν λαϊκό αφορισμό, ο λόγος δόθηκε στους διπλωμάτες - ειδικά σε τόσο 
υψηλόβαθμους διπλωμάτες - να μην κρύβουν τις σκέψεις τους σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά να 
εκφράζονται όσο πιο δυνατά και καθαρά γίνεται. Δώσαμε λοιπόν αρκετές διευκρινιστικές 
πληροφορίες για να ωθήσουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Γενικό Διευθυντή του 
ΔΟΑΕ να επισημάνουν ανοιχτά και αποφασιστικά στις ουκρανικές αρχές ότι το χτύπημα ενός 
πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας είναι απαράδεκτο, αναγκάζοντάς τες να σταματήσουν 
αμέσως την επίθεση στο εργοστάσιο και τους υπαλλήλους του, συμπεριλαμβανομένων των 
οικογενειών τους και άλλων κατοίκων του Ενεργκοντάρ.

Η πονηρή επιχειρηματολογία και τα εξ αυτής συμπεράσματα, καθώς και οι διπλωματικοί 
ελιγμοί που είναι εντελώς ακατάλληλοι εδώ, επικαλούμενοι κάποιες φανταστικές ίσες 
αποστάσεις, προκαλούν σοβαρή ζημιά. Η απειλή έχει αυξηθεί τόσο πολύ που είναι αδύνατο να 
παραμείνει κανείς αδιάφορος παρατηρητής. Είναι καιρός να κληθεί το Κίεβο στην τάξη και 
είναι καιρός οι επικεφαλής του ΟΗΕ και του ΔΟΑΕ να πάρουν σθεναρή θέση και να δείξουν 
ότι μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την πηγή της απειλής.

Σίγουρα αισθανόμαστε ενθαρρυμένοι από τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο να 
υποστηρίξει τις προσπάθειες του ΔΟΑΕ και στο να διευκολύνει τη χαλάρωση του εργοστασίου και 



κυρίως στο να διασφαλίσει την πρόσβαση σε αυτό. Ελπίζουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν θα 
βρουν τώρα κανένα εμπόδιο στη διοργάνωση μιας διεθνούς αποστολής του ΔΟΑΕ στο 
εργοστάσιο, κάτι που δυστυχώς συνέβαινε στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του 
Κέντρου Διαχείρισης Εθνικής Άμυνας της Ρωσίας, αντισυνταγματάρχης Μιχαήλ Μιζίντσεφ το 
ανέφερε αυτό στις 6 Αυγούστου. Εάν η αντίδραση του Γενικού Γραμματέα ήταν εξαρχής ξεκάθαρη,
οι σημερινές επιπλοκές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Βλέποντας την αναποφασιστικότητά 
του ή ακόμη και την αδυναμία του, οι διάδοχοι του Μπαντέρα και του Σούκεβιτς που 
καραδοκούν στο Κίεβο θα σηκώσουν κεφάλι και θα χτυπήσουν ξανά και ξανά το εργοστάσιο 
παραγωγής ενέργειας, αδιαφορώντας πλήρως για τα πιθανά θύματα ή τις συνέπειες.

Καταγράφουμε την πρόθεση του Γενικού Διευθυντή του ΔΟΑΕ να πραγματοποιήσει την 
προγραμματισμένη επίσκεψη στο εργοστάσιο. Θεωρούμε απαραίτητο να υπενθυμίσουμε και πάλι 
ότι μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η Ρωσία έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο για την οργάνωση 
μιας επιτυχούς επίσκεψης. Δεν μπορούν να υπάρξουν παράπονα σε βάρος μας, από αυτή την 
άποψη. Το γεγονός ότι αυτή η διεθνής αποστολή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αυτό βαρύνει 
αποκλειστικά το Κίεβο, δεδομένου ότι το Κίεβο είναι ο μόνος παράγοντας που έχει λόγο να 
κρατήσει τον ΔΟΑΕ μακριά από τη Ζαπορόζιε. Άλλωστε, όταν οι διεθνείς εμπειρογνώμονες 
και οι αξιωματούχοι του ΔΟΑΕ δουν τα πράγματα με τα ίδια τους τα μάτια, δεν θα υπάρχει 
καμία αμφιβολία για την ευθύνη του Κιέβου για τις επιθέσεις ή οποιαδήποτε άλλα εγκλήματα 
που διαπράχθηκαν σε βάρος του εργοστασίου και του προσωπικού του. Γνωρίζουμε ότι μέσα 
από μια κοινή προσπάθεια, θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στην επικίνδυνη ασυδοσία που 
χαρακτηρίζει το καθεστώς (Ζ)ελένσκι, αναφορικά με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε.

Ποιος ακύρωσε τη προγραμματισμένη επίσκεψη του Αργεντίνου στον πυρηνικό σταθμό.

Δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την προετοιμασία διεθνούς αποστολής του 
ΔΟΑΕ στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορόζιε

9 Αυγούστου 2022

Στις 3 Ιουνίου, η Ρωσία και η Γραμματεία του ΔΟΑΕ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το 
δρομολόγιο και το χρονοδιάγραμμα για την επίσκεψη της διεθνούς αποστολής του Οργανισμού 
στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορόζιε. Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι σχεδίαζε να 
ηγηθεί της αποστολής, στην οποία συμμετείχαν επίσης διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες από 
διάφορες χώρες.

Σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό, καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλες τις προκλήσεις που 
σχετίζονται με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή αυτής της εκδήλωσης, λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα του σημερινού περιβάλλοντος. Ωστόσο, το Τμήμα Ασφάλειας και Προστασίας 
εντός της Γραμματείας του ΟΗΕ άναψε το κόκκινο φως την τελευταία στιγμή και οι αρχές 
του Κιέβου άρπαξαν την ευκαιρία αυτή και αυξάνοντας τις προκλήσεις τους και βομβάρδισαν 
τον πυρηνικό σταθμό.

Ελπίζουμε ότι στην παρούσα κατάσταση ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα αφυπνιστεί για την 
ευθύνη που τον βαρύνει και θα αποφύγει να δημιουργήσει εμπόδια στην αποστολή του ΔΟΑΕ μέσω
ενός τμήματος της Γραμματείας που αναφέρεται προσωπικά στον ίδιο.

Από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλύσουμε τα όποια 
οργανωτικά ζητήματα προκύψουν.



Παρατηρήσεις του Ίγκορ Βισνεβέτσκϊι, Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Δέκατη Διάσκεψη για την αναθεώρηση της NPT σχετικά με την 
τρέχουσα κατάσταση στον ΑΗΣ Zaporozhye, Κύρια Επιτροπή II, 

Νέα Υόρκη, 8 Αυγούστου 2022

Κυρία Πρόεδρε,

Όσον αφορά έναν άλλο ισχυρισμό κατά της Ρωσίας, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής. Στις αρχές 
Μαρτίου, ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στο έδαφος του ΑΗΣ Ζαπορόζιε (ZNPP), δεδομένου 
ότι ο σταθμός έτυχε να βρίσκεται σε έδαφος υπό τον έλεγχό μας. Δεν μπορούσε να μείνει χωρίς
ένοπλη φρουρά. Διαφορετικά, θα υπήρχε η απειλή της πρόσβασης μη κρατικών φορέων στον 
χώρο και ο κίνδυνος διαρροής ραδιενεργών υλικών. Ασφαλώς έπρεπε να παρασχεθούν 
διαβεβαιώσεις για τη μη διαρροή ραδιενεργών υλικών και την κανονική λειτουργία του 
εργοστασίου.

Το έχουμε ήδη δηλώσει στο παρελθόν και θα το επαναλάβουμε: Η Ρωσία συνεργάζεται στενά με 
τον ΔΟΑΕ και προετοιμάζει επίσκεψη στον πυρηνικό σταθμό ZNPP από κοινού με τον οργανισμό. 
Η ευθύνη για το γεγονός ότι το ταξίδι αυτό δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί βαρύνει 
αποκλειστικά το Κίεβο και όσους το υποστηρίζουν. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε ως αβάσιμες τις
παραπλανητικές εκκλήσεις προς τη Ρωσία να επιτρέψει στους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ να εισέλθουν
στο εργοστάσιο. Αυτές πρέπει να απευθύνονται όχι σε εμάς, αλλά στα άλλα μέρη από τα οποία 
εξαρτάται η επίσκεψή αυτή.



Υπήρξαν ανησυχητικές ειδήσεις τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε ήδη ενημερώσει τη Διάσκεψη ότι 
στις 5 Αυγούστου οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν με πυροβολικό μεγάλου 
διαμετρήματος τον βιομηχανικό χώρο του ΑΗΣ Ζαπορόζιε. Τα βλήματα έπεσαν στην περιοχή των 
γενικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Μια γραμμή υψηλής τάσης υπέστη ζημιές. Για το λόγο 
αυτό, αποφασίστηκε να μειωθεί η δυναμικότητα των μονάδων 5 και 6 του ZNPP.

Στις 6 και 7 Αυγούστου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν εκ νέου τον ZNPP. Το 
έδαφος του εργοστασίου επλήγη από βλήματα του πολλαπλού εκτοξευτή ρουκετών Uragan και 
πάλι από πυροβολικό μεγάλου διαμετρήματος. Κοντά στη ζώνη πλήγματος υπήρχε μια 
εγκατάσταση ξηράς αποθήκευσης αναλωσίμων πυρηνικών καυσίμων.

Οι ανεύθυνες ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια 
μεγάλης κλίμακας καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό ZNPP, με συνέπειες όχι μόνο για την 
Ουκρανία αλλά και για τις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως. Η
Ρωσία έχει ήδη καλέσει τους διεθνείς οργανισμούς, τον ΟΗΕ και τον ΔΟΑΕ να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα, χρησιμοποιώντας την εξουσία τους, προκειμένου να περιορίσουν τις παράλογες 
ενέργειες των ουκρανικών αρχών.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι έκανε σχετική δήλωση, εκφράζοντας τη 
βαθιά του ανησυχία για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό ZNPP. Ο 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μίλησε επίσης για το θέμα αυτό, 
χαρακτηρίζοντας ως πράξεις αυτοκτονίας αυτό που συμβαίνει. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. 
Πρέπει να υπάρξουν σκληρές απαιτήσεις προς τις αρχές του Κιέβου, απευθείας προς τον 
πρόεδρο Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι, να σταματήσουν τις επιθέσεις στη μεγαλύτερη εν λειτουργία 
πυρηνική εγκατάσταση στην Ευρώπη.

Έχουμε φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τις συνέπειες αυτών των επιθέσεων στον ZNPP. Η 
Ρωσία είναι έτοιμη να τα διαθέσει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της διεθνούς κοινότητας και τους
διεθνείς οργανισμούς που μπορούν να επηρεάσουν την Ουκρανία και να υποχρεώσουν την ηγεσία 
της να σταματήσει, στην πράξη, τις τρομοκρατικές ενέργειες κατά του ZNPP.

Είναι εντυπωσιακός ο κυνισμός των δηλώσεων του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
του προέδρου (Ζ)ελένσκι, ότι ρωσικά στρατεύματα φέρονται να χτύπησαν τον ZNPP. Φαίνεται ότι 
η κοινή λογική των σημερινών Ουκρανών ηγετών έχει χαθεί εντελώς. Προσπαθούν να πείσουν 
ότι ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει τον εαυτό του, επειδή είναι αυτοί που φυλάνε το εργοστάσιο 
αυτή τη στιγμή. Επιπλέον, οι προπαγανδιστές του Κιέβου ισχυρίζονται επίσης ότι εκπρόσωποι της 
ρωσικής κρατικής εταιρείας Rosatom φέρονται να συντονίζουν αυτές τις βολές προκειμένου να 
αποκόψουν τον ZNPP από το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα.

Αυτά τα τερατώδη ψέματα υιοθετούνται πρόθυμα από τους υποστηρικτές του καθεστώτος 
του Κιέβου. Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ, Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την 
Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, η ΕΕ καταδικάζει τη στρατιωτική 
δραστηριότητα της Ρωσίας γύρω από τον ΑΗΣ ΖΝΠ, καθώς φέρεται να αποτελεί άλλο ένα 
παράδειγμα περιφρόνησης των διεθνών κανόνων. Ακούμε τέτοιου είδους ισχυρισμούς από 
ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, δηλαδή - την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και άλλα. Οι αρχές 
των δυτικών χωρών συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους τους πολίτες τους προς χάριν
της επιδοκιμασίας των ουκρανικών προκλήσεων.

Στην προκειμένη περίπτωση, η διεθνής κοινότητα πρέπει να μιλήσει με μια ενιαία φωνή Δεν 
μπορεί να υπάρξει διαφωνία στο ότι δεν πρέπει ποτέ και σε καμία περίπτωση να 
χρησιμοποιούνται όπλα εναντίον μεγάλων πυρηνικών εγκαταστάσεων, όπως είναι οι 



πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό αποτελεί έγκλημα. Και πρέπει να 
αποτραπεί. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η κατανόηση της κρισιμότητας της κατάστασης και του
πραγματικού κινδύνου που εγκυμονεί θα υπερισχύσει των πολιτικών συμφερόντων.



Δήλωση του Μόνιμου Αντιπροσώπου Βασίλι Νεμπένζια στην ενημέρωση του Σ.Α του ΟΗΕ 
σχετικά με τις επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στον ΑΗΣ Ζαπορόζιε (Θέμα της 
ημερήσιας διάταξης «Απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας»)
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κ. Πρόεδρε,

Ευχαριστούμε τον κ. Ραφαέλ Γκρόσι, Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ, για την ενημέρωσή του.

Έχουμε επανειλημμένα προειδοποιήσει τους δυτικούς συναδέλφους μας ότι αν δεν ανακαλέσουν 
το καθεστώς του Κιέβου στη λογική, αυτό θα προχωρήσει σε πιο αποτρόπαιες και απερίσκεπτες 
ενέργειες που θα έχουν επιπτώσεις πολύ πέρα από τα ουκρανικά σύνορα. Δυστυχώς, αυτό είναι που 
βλέπουμε να συμβαίνει τώρα. Οι αποτρόπαιες επιθέσεις του Κιέβου εναντίον πυρηνικών 
εγκαταστάσεων ωθούν τον κόσμο στο χείλος μιας πυρηνικής καταστροφής, το εύρος της 
οποίας θα ήταν συγκρίσιμο με αυτό της τραγωδίας του Τσερνομπίλ.

Τελευταία, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν βαρύ πυροβολικό και συστήματα 
πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων εναντίον του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης - 
του πυρηνικού σταθμού Ζαπορόζιε. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια 
και την προστασία του εργοστασίου.

Στις 5 Αυγούστου, ένα χτύπημα προκάλεσε ζημιές στις υποδομές παροχής ενέργειας και φυσικού 
αερίου που ήταν κρίσιμες για τη λειτουργία του σταθμού ZNPP. Από την επίθεση επλήγησαν 
αγωγοί, με αποτέλεσμα να αναφλεγεί ο κόμβος υδρογόνου και να τεθεί εκτός λειτουργίας μια 
γραμμή μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης. Υπογραμμίζω ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της 
Ουκρανίας (ΕΔΟ) εξαπέλυσαν πυρά στον ΑΗΣ κατά τη διάρκεια της αλλαγής βάρδιας. 
Προφανώς, αυτό έγινε με σκοπό να τρομάξει το προσωπικό, το οποίο είναι όλοι Ουκρανοί 
πολίτες, να το εμποδίσει να πάει στη δουλειά του και έτσι να υπονομεύσει την κανονική 
λειτουργία της εγκατάστασης.

Στις 6 Αυγούστου, οι ΕΔΟΕ επιτέθηκαν στον σταθμό με βόμβες διασποράς. Θραύσματα οβίδων 
έπληξαν την περιοχή όπου βρίσκονταν μια εγκατάσταση αποθήκευσης αναλωθέντων πυρηνικών 
καυσίμων και ένας σταθμός παρακολούθησης του επιπεδου της ακτινοβολίας με τη βοήθεια 
υπολογιστή. Ένα μέλος του προσωπικού του σταθμού παρακολούθησης τραυματίστηκε.

Ο βομβαρδισμός από τις ΕΔΟ στις 7 Αυγούστου προκάλεσε αύξηση της τάσης στο ηλεκτρικό 
δίκτυο του πυρηνικού σταθμού. Η επίθεση προκάλεσε ζημιά στον εξοπλισμό που προκάλεσε 
αυτόματη διακοπή της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στη Μονάδα 4 του ΑΗΣ (η οποία
λειτουργούσε στο 10% της συνολικής της ισχύος), σταμάτησε η τροφοδοσία των συστημάτων 
ασφαλείας, ωστόσο η προστασία έκτακτης ανάγκης λειτούργησε κανονικά. Το ουκρανικό 
προσωπικό του σταθμού αναγκάστηκε να σταματήσει μία από τις τρεις μονάδες που 
λειτουργούσαν και να θέσει σε λειτουργία τις υπόλοιπες στο 50% της πλήρους δυναμικότητας.

Τα μαζικά πλήγματα των ΕΔΟ κατά των προαστίων του Ενεργκοντάρ προκάλεσαν περισσότερες 
από 40 διακοπές των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η πόλη να μείνει 
χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχουν θύματα μεταξύ των κατοίκων του Ενεργκοντάρ, 



πολλοί από τους οποίους εργάζονται στον ΑΗΣ. Το πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι ορισμένες 
από τις επιθέσεις συνέβησαν τη νύχτα, όταν οι άνθρωποι κοιμόντουσαν.

Σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας συνέχισαν εκ νέου τις επιθέσεις στον ΑΗΣ Ζαπορόζιε 
και στην πόλη Ενεργκοντάρ. Τα πλήγματα εξαπολύθηκαν από βαρύ πυροβολικό και MLRS που 
βρίσκονται στη δεξιά όχθη του Δνείπερου, από το έδαφος της περιοχής του Ντνεπροπετρόφσκ,
τους οικισμούς Νικόπολη, Μάργκανετς και Τομακόβκα που ελέγχονται από το Κίεβο. Όπως 
ανέφερε η περιφερειακή διοίκηση, οι ΕΔΟ στοχεύουν ενάντια σε προστατευμένες από 
σκυρόδεμα αποθήκες ραδιενεργών αποβλήτων. Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν έχει καταφέρει 
να τις πλήξει και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Αυτή τη στιγμή, τα επίπεδα ραδιενέργειας 
στον πυρηνικό σταθμό είναι φυσιολογικά. Αλλά αν οι βομβαρδισμοί συνεχιστούν, οι αλλαγές 
σε αυτά τα επίπεδα θα είναι θέμα χρόνου. Στέλνουμε τακτικά επιστολές ενημέρωσης στη 
Γραμματεία του ΔΟΑΕ στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς η κατάσταση και τα 
περιστατικά αυτά.

κ. Πρόεδρε,

Οι εξελίξεις στον στον ΑΗΣ Ζαπορόζιε αυτές τις ημέρες αποτελούν το αποκορύφωμα των 
εγκληματικών ενεργειών του Κιέβου κατά των πυρηνικών υποδομών και του προσωπικού που
εξυπηρετεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Επί μήνες, οι ενέργειες αυτές έχουν αφεθεί χωρίς 
καμία διεθνή αντίδραση.

Από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο, το Κίεβο διέπραξε μια σειρά προκλήσεων κατά του σταθμού  με 
τη βοήθεια πολεμικών ντρόουν, μεταξύ άλλων πολωνικής κατασκευής. Μέρος αυτών θα μπορούσε 
να καταρριφθεί. Ένα άλλο μέρος - μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά - πυροδοτήθηκαν 
κοντά σε κρίσιμες υποδομές. Μόνο κατά τύχη αυτό δεν επηρέασε τη συνήθη λειτουργία του 
εργοστασίου.

Τον Φεβρουάριο, οι Ουκρανοί συνέλαβαν τέσσερις Ρώσους εμπειρογνώμονες που συνόδευαν μια 
παράδοση πυρηνικού καυσίμου στον πυρηνικό σταθμό της Ρίβνε. Υπέστησαν εκφοβισμό και πίεση 
- σύμφωνα με τις κλασικές μεθόδους από την εργαλειοθήκη των τρομοκρατικών ομάδων.

Στις 9 Μαρτίου, Ουκρανοί σαμποτέρ ανατίναξαν την ηλεκτρική γραμμή που τροφοδοτούσε με 
ενέργεια το σύστημα ψύξης αναλωθέντων πυρηνικών καυσίμων στον πυρηνικό σταθμό του 
Τσερνομπίλ. Μόνο χάρη στις προσπάθειες του ρωσικού στρατού μπόρεσε να αποφευχθεί μια 
μεγάλη βλάβη. Οι γεννήτριες ντίζελ ενεργοποιήθηκαν αμέσως και η παροχή ενέργειας συνεχίστηκε 
- μέσω εναλλακτικής γραμμής μεταφοράς από το έδαφος της Λευκορωσίας. Οι σαμποτέρ 
ανατίναξαν επίσης τη μοναδική γέφυρα που συνέδεε το εργοστάσιο με τον οικισμό όπου διέμενε το
προσωπικό του. Το προσωπικό της βάρδιας δεν μπορούσε να πάει στη δουλειά του για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου υπέστη πλύση εγκεφάλου από τις ουκρανικές 
ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες τους απείλησαν με αντίποινα για τη συνεργασία τους με τους 
«κατακτητές». Εν τω μεταξύ, το Κίεβο έχυσε «κροκοδείλια δάκρυα» και ανέφερε στον ΔΟΑΕ ότι ο 
ρωσικός στρατός φέρεται να εμπόδισε την εναλλαγή στις βάρδιες του ΑΗΣ.

Αυτές τις ημέρες η Νέα Υόρκη φιλοξενεί τη 10η Διάσκεψη αναθεώρησης της ΝΡΤ, όπου 
εκπρόσωποι του καθεστώτος του Κιέβου, υποστηριζόμενοι από ορισμένες άλλες 
αντιπροσωπείες, απευθύνουν κυνικούς και παράλογους ισχυρισμούς στη χώρα μου σχετικά με 
τις δήθεν επιθέσεις της στον ΑΗΣ Ζαπορόζιε. Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν 
πρόθυμα αυτή την προπαγανδιστική αφήγηση. Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με την κοινή 
λογική, διότι ο πυρηνικός σταθμός ZNPP ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Η στοιχειώδης 



λογική μπορεί να σας πει ότι οι στρατιωτικοί μας δεν έχουν κανένα λόγο να βάλουν είτε κατά 
του ΑΗΣ είτε κατά της πόλης είτε κατά των ιδίων.

Ήδη στις 4 Μαρτίου, τα δυτικά κράτη συγκάλεσαν συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 
σχετικά με την κατάσταση γύρω από τον ΑΗΣ, κατά τη διάρκεια της οποίας προσπάθησαν να 
παρουσιάσουν ένα σαμποτάζ των ουκρανικών δυνάμεων -πυρπολώντας ένα κοντινό 
εκπαιδευτικό κέντρο- ως αποτέλεσμα ενεργειών του ρωσικού στρατού, παρόλο που το 
εργοστάσιο βρισκόταν υπό τον πλήρη έλεγχό τους εκείνη τη στιγμή. Τότε, η αμερικανίδα 
υφυπουργός ΝτιΚάρλο είχε δηλώσει ότι οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις 
παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ο Βρετανός εκπρόσωπος είχε δηλώσει ότι το 
διεθνές δίκαιο απαιτούσε ειδική προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο εκπρόσωπος 
των ΗΠΑ είχε τονίσει ότι ο κόσμος είχε αποφύγει μια πυρηνική καταστροφή μόνο με τη χάρη του 
Θεού, ότι η επίθεση στον πυρηνικό σταθμό ήταν ένα ανεύθυνο βήμα, ότι οι συγκρούσεις δεν πρέπει
ποτέ να επηρεάζουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ο Γάλλος εκπρόσωπος είχε υποστηρίξει ότι η 
ασφάλεια και η προστασία του πυρηνικού σταθμού πρέπει να διαφυλαχθούν. Είστε έτοιμοι να το 
επαναλάβετε αυτό τώρα και να το απευθύνετε στην ουκρανική πλευρά; Είστε έτοιμοι να καλέσετε 
το Κίεβο να σταματήσει τους βομβαρδισμούς;

Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι κάθε φορά που οι ΕΑΒ έπλητταν τον ΑΗΣ, η καταστροφή 
μπορούσε να αποφευχθεί μόνο χάρη στις ανιδιοτελείς ενέργειες του προσωπικού του 
εργοστασίου και των Ρώσων στρατιωτικών, οι οποίοι τους παρείχαν έγκαιρη και 
ολοκληρωμένη βοήθεια. Όποτε είναι απαραίτητο, οι πυροσβεστικές ομάδες και οι ομάδες 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, καθώς και ο στρατός μας εργάζονται χέρι-χέρι. Αυτό 
αποδεικνύει ότι ο στρατός μας και οι Ουκρανοί εμπειρογνώμονες έχουν καθιερώσει απολύτως 
φυσιολογική επικοινωνία.

κ. Πρόεδρε,

Από την αρχή υποστηρίξαμε τις προσπάθειες του ΔΟΑΕ που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της 
ασφάλειας και της προστασίας των ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Οι επτά αρχές που 
διατύπωσε ο Γενικός Διευθυντής Γκρόσι επρόκειτο να αποτελέσουν τη βάση για ένα τριμερές 
έγγραφο που θα επεξεργάζονταν η Ρωσία, η Ουκρανία και ο ΔΟΑΕ. Ήμασταν ευέλικτοι και 
συμφωνήσαμε να έχουμε αυτή τη ρύθμιση ως δύο παράλληλες συμφωνίες - Ρωσία-ΔΟΑΕ και 
Ουκρανία-ΔΟΑΕ. Ωστόσο, το Κίεβο το απέρριψε αυτό χωρίς να δώσει κατανοητές εξηγήσεις. 
Στην πραγματικότητα, είναι εύκολο να τις μαντέψει κανείς. Όταν το έκανε λοιπόν αυτό, το 
Κίεβο ήδη σχεδίαζε να διαταράξει την κανονική λειτουργία των ΑΗΣ Ζαπορόζιε και 
Τσερνομπίλ και να κατηγορήσει τη Ρωσία γι' αυτό.

Τηρούμε προσεκτικά τις προαναφερθείσες επτά αρχές και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αφήσουμε 
τους εκπροσώπους του ΔΟΑΕ να βεβαιωθούν οι ίδιοι γι' αυτό.

Στις 3 Ιουνίου, η Ρωσία και η ηγεσία της Γραμματείας του ΔΟΑΕ συμφώνησαν σχετικά με τη 
διαδρομή και το χρονοδιάγραμμα της διεθνούς αποστολής του ΔΟΑΕ στον ΑΗΣ Ζαπορόζιε. Ο 
Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ Γκρόσι σχεδίαζε να ηγηθεί αυτής της αποστολής, στην οποία θα 
συμμετείχαν εξαιρετικοί εμπειρογνώμονες από πολλά κράτη. Η αποστολή επρόκειτο να ασχοληθεί 
με καθαρά τεχνικά καθήκοντα, τα οποία θα επέτρεπαν στον ΔΟΑΕ να εκπληρώσει την εντολή του, 
δηλαδή να αξιολογήσει την κατάσταση στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης και να 
κάνει τη φυσική απογραφή, όπως ορίζει η συμφωνία σχετικά με τα μέτρα προστασίας.  

Συνεργαστήκαμε στενά με τον Οργανισμό για να λύσουμε ένα πλήθος περίπλοκων ζητημάτων 
προκειμένου να γίνει αυτή η διευθέτηση, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη υπό τις παρούσες 



συνθήκες. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή, το Τμήμα Ασφάλειας και Προστασίας της 
Γραμματείας του ΟΗΕ άναψε το «κόκκινο φως», γεγονός που υπονόμευσε το ταξίδι. Οι αρχές 
του Κιέβου έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την εξέλιξη προκειμένου να εντείνουν τις 
προκλήσεις και τους βομβαρδισμούς τους εναντίον του σταθμού.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ακύρωση μιας τέτοιας διεθνούς αποστολής έγινε παιγνίδι στα χέρια 
του καθεστώτος του Κιέβου και των δυτικών χορηγών του, οι οποίοι αρχικά ήταν αντίθετοι με
την επίσκεψη αυτή. Δεν ήθελαν ο ΔΟΑΕ να βεβαιωθεί ότι ο σταθμός της Ζαπορόζιε 
λειτουργούσε κανονικά και ότι το εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό ήταν φυσιολογικό.

Παρόλα αυτά, πιστεύουμε ότι οι εμπειρογνώμονες του ΔΟΑΕ θα επισκεφθούν σύντομα τον ΑΗΣ 
και ελπίζουμε ότι στην παρούσα κατάσταση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα έχει πλήρη 
επίγνωση της ευθύνης του και ότι δεν θα παρέμβει στην αποστολή αυτή μέσω του ειδικού τμήματος
ασφαλείας της Γραμματείας του ΟΗΕ που λογοδοτεί απευθείας σε αυτόν ή μέσω άλλων τμημάτων 
του μηχανισμού του ΟΗΕ.

Από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια για την επίλυση 
όλων των σχετικών πρακτικών ζητημάτων. Πιστεύουμε ότι είναι θεμιτό οι εκπρόσωποι του ΔΟΑΕ 
να φθάσουν στο πυρηνικό σταθμό το συντομότερο δυνατό, ίσως ακόμη και πριν από το τέλος 
Αυγούστου.

Ωστόσο, δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Δεν μπορούμε να δώσουμε εγγυήσεις ότι η αποστολή 
θα πραγματοποιηθεί. Εξάλλου είναι δύσκολο να πούμε τι ετοιμάζει τώρα η ουκρανική ηγεσία, 
δεδομένου έχει στοχοποιήσει τον σταθμό για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, παρά το γεγονός ότι
ο Γενικός Γραμματέας χαρακτήρισε αυτοκτονικές τις όποιες επιθέσεις σε πυρηνικές 
εγκαταστάσεις.

Είναι απαράδεκτο η αποστολή του ΔΟΑΕ να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των αδιάκοπων 
βομβαρδισμών του σταθμού και της πόλης Ενεργκοντάρ από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Το 
Κίεβο πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς και να εγγυηθεί ότι δεν πρόκειται 
να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία του διεθνούς προσωπικού.

Καλούμε τα κράτη που υποστηρίζουν το καθεστώς του Κιέβου να ελέγξουν τους 
προστατευόμενούς τους, να τους υποχρεώσουν να σταματήσουν τις επιθέσεις τους εναντίον του 
σταθμού και των κατοίκων του Ενεργκοντάρ μια για πάντα, καθώς και να εγγυηθούν ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας για την αποστολή του ΔΟΑΕ. Καλούμε τους κορυφαίους αξιωματούχους των 
Ηνωμένων Εθνών και του ΔΟΑΕ να επιδείξουν την ηγετική τους ικανότητα και την παγκόσμια 
ευθύνη τους και να υποδείξουν με σαφήνεια και χωρίς διπλωματικές ευγένειες την πραγματική 
πηγή της απειλής για την ασφάλεια και την προστασία του πυρηνικού σταθμού, η οποία προέρχεται
από επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, και να δηλώσουν επίσης στις ουκρανικές αρχές 
ότι τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί μια μεγάλη 
πυρηνική καταστροφή στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ο κίνδυνος της οποίας είναι υπαρκτός σήμερα όσο 
ποτέ άλλοτε. Εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΕΔΟ, αυτό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. 
Τότε το Κίεβο, η Ζαπορόζιε, το Χάρκοβο, η Πολτάβα, η Χερσώνα, η Οδησσός, το Νικολάεφ. 
Κίροβογκραντ και η Βίννιτσα της Ουκρανίας, καθώς και τα εδάφη των Λαϊκών Δημοκρατιών 
του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, και τα παρακείμενα εδάφη της Ρωσίας και της 
Λευκορωσίας, καθώς και η Μολδαβία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα εκτεθούν σε κινδύνους
ραδιενεργού μόλυνσης. Και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο αποτέλεσμα που μπορούν να 
προβλέψουν οι εμπειρογνώμονες, ενώ το πραγματικό μέγεθος μιας πυρηνικής καταστροφής 
στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορόζιε είναι δύσκολο ακόμη και να το φανταστεί 



κανείς. Σε μια τέτοια περίπτωση, όλη η ευθύνη γι' αυτό θα βαρύνει τους δυτικούς σπόνσορες 
του Κιέβου.

Σας ευχαριστώ.

 Δικαίωμα απάντησης: 

Κύριε Πρόεδρε,

Κανένας από τους δυτικούς συναδέλφους μας δεν τόλμησε να αποκαλέσει τα πράγματα με τα 
πραγματικά τους ονόματα σήμερα. Εννοώ το γεγονός ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις 
βομβαρδίζουν απερίσκεπτα τον ΑΗΣ Ζαπορόζιε. Αποδεικνύεται ότι μόνο η Ρωσία έχει 
δημιουργήσει κινδύνους εκεί. Εννοείτε μήπως ότι ο βομβαρδισμός ενός πυρηνικού 
εργοστασίου από τις ΕΔΟ αποτελεί απάντηση στους κινδύνους που δημιούργησε η Ρωσία; 
Αυτή είναι μια σουρεαλιστική και λανθασμένη λογική, αν και δεν είναι κάτι που δεν θα 
περιμέναμε.

Εδώ και μισό χρόνο τώρα, παρακολουθούμε όχι απλώς έναν πόλεμο παραπληροφόρησης, αλλά 
έναν πόλεμο ψεύδους που διεξάγεται εναντίον μας.

Οι δυτικοί συνάδελφοί μας έχουν εδώ και καιρό υιοθετήσει αυτό που πιστεύουν ότι είναι μια 
ασφαλής τακτική όταν συζητούν οτιδήποτε σχετίζεται με την Ουκρανία. Όλοι ισχυρίζονται ότι η 
Ρωσία είναι υπεύθυνη για όλα όσα συμβαίνουν στην εμπόλεμη ζώνη. Απορρίπτουν πάντα 
οποιαδήποτε (έστω και υποθετική) ενοχή του Κιέβου. Αυτό συνέβη και με τις προκλήσεις στην 
Μπούτσε, το Ιρπέν και το Κραματόρσκ. Παρεμπιπτόντως, γιατί κανείς δεν αναφέρει πια το 
Κραματόρσκ, όπου ένα χτύπημα MLRS σκότωσε περισσότερους από 50 ανθρώπους σε ένα 
σιδηροδρομικό σταθμό; Θα σας πω γιατί. Κανείς δεν το αναφέρει επειδή ο τερματικός 
σταθμός χτυπήθηκε από ουκρανικά βλήματα «Grad» που φέρουν σειριακούς αριθμούς των 
ΕΔΟ, και αυτό το γεγονός δεν μπορεί να αντικρουστεί.

Στην πρόσφατη έκθεσή της, η Διεθνής Αμνηστία, η οποία δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ύποπτη 
για φιλορωσικά αισθήματα, επιβεβαιώνει αυτό που λέμε σε κάθε συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ
για την Ουκρανία από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής μας επιχείρησης. Η έκθεση 
αναφέρει ότι οι ΕΔΟ και τα ουκρανικά εθνικιστικά τάγματα χρησιμοποιούν τους αμάχους ως 
ανθρώπινη ασπίδα, εγκαθιστούν οπλοστάσια σε κατοικίες και διαμερίσματα, τοποθετούν βαρύ
εξοπλισμό και πυροβολικό κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς. Κοιτάξτε τι 
αγανάκτηση προκάλεσε στη Δύση! Πώς τόλμησε η Διεθνής Αμνηστία να κατηγορήσει την 
ουκρανική πλευρά για οτιδήποτε; Παραφράζοντας μια πασίγνωστη παροιμία, ότι από το 
Κίεβο λένε μόνο το σωστό. Αντί να αποκαλείτε τα πράγματα με το πραγματικό τους όνομα, 
χρησιμοποιείτε κραυγαλέα διπλά πρότυπα και επιτελείτε θαύματα ευρηματικότητας 
προκειμένου να μην ρίξετε καμία σκιά στο Κίεβο, του οποίου η ενοχή για τους βομβαρδισμούς
είναι προφανής. Εδώ ακριβώς είναι που φαίνεται η απερισκεψία σας. Αποδεικνύεστε ανίκανοι
να αναλάβετε την ευθύνη για τα παγκόσμια προβλήματα,  εφόσον αυτό δεν ανταποκρίνεται 
στα εγωιστικά γεωπολιτικά σας συμφέροντα.

Στην περίπτωση με το πυρηνικό σταθμό, είδαμε ξεκάθαρα πώς τα δυτικά μυαλά παρήγαγαν τη δική
τους οπτική των γεγονότων. Ποιος είναι υπεύθυνος για τους βομβαρδισμούς; Φυσικά η Ρωσία. 
Έχουμε ξανακούσει αυτές τις αδέξιες δηλώσεις. Σήμερα, ωστόσο, μας γλιτώσατε από αυτούς τους 
ανούσιους ισχυρισμούς που είναι πολύ παράλογοι για να ειπωθούν από ενήλικες αξιοσέβαστους 
ανθρώπους σε αυτή την αίθουσα. Θαυμάζουμε όμως την έλλειψη υπευθυνότητας των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ελίτ, οι οποίες, με την άνευ όρων και παράλογη υποστήριξή τους στο 



Κίεβο, είναι έτοιμες να θέσουν σε κίνδυνο ζωές των λαών τους. Μπορεί λοιπόν μετά από αυτά,
να αναρωτηθεί κανείς εάν αυτές οι ελίτ διαθέτουν επαρκή κοινή λογική.

Συνάδελφοι, σας προτρέπουμε να μεταφέρετε στους ηγέτες σας ότι οφείλουν να επηρεάσουν το 
καθεστώς του Κιέβου και να το κάνουν να σταματήσει τον απερίσκεπτο βομβαρδισμό του ΑΗΣ 
Ζαπορόζιε. Βασικά, αυτοί οι βομβαρδισμοί θέτουν σε ομηρία κατοίκους ευρωπαϊκών κρατών και η 
ευθύνη γι' αυτό βαραίνει απολύτως εσάς.

Διαπιστώνουμε με λύπη μας ότι η Γραμματεία του ΟΗΕ δεν είναι σε θέση να δώσει μια ορθή 
εκτίμηση της κατάστασης. Ακούμε ισχυρισμούς, π.χ. από τον Γενικό Γραμματέα, ότι «ο ΑΗΣ 
μπορεί να υποστεί επίθεση ή να καταστεί βάση για την εξαπόλυση επιθέσεων», ακούμε επίσης 
εκκλήσεις περί «αποστρατιωτικοποίησης» του ΑΗΣ.

Η Ρωσία δεν χρησιμοποιεί μη στρατιωτικές υποδομές, πόσο μάλλον πυρηνικές εγκαταστάσεις,
για στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτή είναι η τακτική των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που 
εγκαθιστούν θέσεις μάχης κοντά σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και χρησιμοποιούν τους 
αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα.

Ο ρωσικός στρατός φρουρεί τον πυρηνικό σταθμό , αποκρούοντας τις επιθέσεις του 
καθεστώτος του Κιέβου. Όπως είπα, αυτό γίνεται σε συντονισμό με το προσωπικό του 
σταθμού παραγωγής ενέργειας. Χάρη στις προσπάθειές τους, βασικές υποδομές του ΑΗΣ 
προστατεύονται μέχρι στιγμής, γεγονός που συμβάλλει στην αποτροπή πυρηνικής 
καταστροφής. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι ικανό να κάνει το καθεστώς του Κιέβου, 
και ο κόσμος θα μπορούσε επίσης να το διαπιστώσει. Όσοι προτείνουν την αποχώρηση των 
ρωσικών στρατευμάτων θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι σε μια τέτοια περίπτωση, η 
εγκατάσταση αυτή θα έμενε απροστάτευτη και θα ήταν επιρρεπής στο να χρησιμοποιηθεί από
το Κίεβο και τις εθνικιστικές ομάδες για τις πιο αποτρόπαιες προκλήσεις.

Σας ευχαριστώ.

Σε απάντηση του εκπροσώπου της Ουκρανίας: 

Κύριε Πρόεδρε,

Δεν σκοπεύω να εμπλακώ σε αντιπαράθεση με τον εκπρόσωπο του καθεστώτος του Κιέβου. Ούτε 
σκοπεύω να αντιδράσω στη πλημμυρίδα του ψεύδους και στις εκλήσεις συνείδησης στις οποίες μας
εξέθεσε. Μιλώντας για την αποστολή του ΔΟΑΕ που το καθεστώς του Κιέβου υπονόμευσε 
παλαιότερα, θα σας παραπέμψω στις δηλώσεις μας, όπου όλα λέγονται με σαφήνεια. Υπάρχει όμως
και μια άλλη πτυχή που θέλω να υπογραμμίσω. Ο εκπρόσωπος του καθεστώτος του Κιέβου ήταν
ο μόνος που ισχυρίστηκε σήμερα ότι η Ρωσία βομβαρδίζει τον ΑΗΣ Ζαπορόζιε, μια 
εγκατάσταση που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, και την πόλη Ενεργκοντάρ, όπου είναι 
εγκατεστημένο το προσωπικό του ΑΗΣ. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτόν τον 
ισχυρισμό της ουκρανικής πλευράς για τα πρακτικά.

Σας ευχαριστώ.

Σχόλιο της Μαρίας Ζαχάροβα, εκπροσώπου του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με
τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 11 Αυγούστου 2022 για την 
κατάσταση στον ΑΗΣ Ζαπορίζια (ZNPP)
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Στις 11 Αυγούστου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της 
Ρωσίας, συζήτησε την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που σχετίζεται με τους συνεχιζόμενους 
βομβαρδισμούς του ΑΗΣ Ζαπορόζιε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Εδώ και μια εβδομάδα, 
η προσοχή της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένη σε αυτό που συμβαίνει στο εργοστάσιο. Αυτό 
που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι το καθεστώς του Κιέβου και οι ένοπλες ομάδες που 
βρίσκονται υπό τον έλεγχό του προσποιούνται ότι δεν καταλαβαίνουν τι συζητείται και 
συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις. Η πόλη Ενεργκοντάρ δέχεται συνεχή πυρά από 
Ουκρανούς νεοναζί. Κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, ο Ρώσος Μόνιμος Αντιπρόσωπος, Βασίλι Νεμπένζια, έκανε μια αντικειμενική και 
εξαντλητική αξιολόγηση των απειλών που θέτει η ουκρανική πλευρά. Από πολλές απόψεις, είναι 
παρόμοια με την ανάλυση που παρουσίασε ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Είμαστε εξοργισμένοι με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν οι εκπρόσωποι των δυτικών χωρών
κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι οποίοι, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ρωσοφοβικές 
τους αντιλήψεις, άρχισαν αμέσως να αρνούνται τα προφανή γεγονότα που σχετίζονται με τον 
βομβαρδισμό του ΑΗΣ Ζαπορόζιε από τον ουκρανικό στρατό. Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να 
υπάρξει καμία δικαιολογία για το γεγονός ότι τα κράτη που διεκδικούν ειδική ευθύνη για τη 
διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας δεν βρήκαν τη δύναμη να επισημάνουν με 
σαφήνεια και κατανόηση στο Κίεβο το απαράδεκτο των αδικημάτων που διαπράττει και να το 
καλέσουν να θέσει τέρμα στην πυρηνική τρομοκρατία. Φαίνεται ότι όσο μακριά κι αν φτάσει το 
καθεστώς του Ζελένσκι, η Δύση είναι έτοιμη να διαγράψει εκ των προτέρων όλες τις αμαρτίες της, 
ακόμη κι αν τα θύματα είναι τελικά οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι.

Κρίνοντας από τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες 
έσπευσαν να προωθήσουν την ιδέα της «αποστρατιωτικοποίησης» του πυρηνικού σταθμού και
των παρακείμενων περιοχών, φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένες να αναλύσουν σοβαρά την 
κατάσταση. Όλη η ουσία της προσέγγισης της εξωτερικής τους πολιτικής είναι να ρίχνουν την
ευθύνη για όλα τα προβλήματα και τις απειλές στη Ρωσία. Αυτή η θέση πουλάει καλά και 
βρίσκει πάντα μια θέση στα δυτικά ειδησεογραφικά δίκτυα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
το Συμβούλιο Ασφαλείας έπρεπε να «κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου». Είναι σαφές ότι οι 
διαχειριστές του (Ζ)ελένσκι δεν είναι ευχαριστημένοι με το πως εξελίσσεται η κατάσταση και 
τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν την ασφαλή  ζώνη των κινήσεών τους. Επιδίωξή τους είναι 
να εγκαταλείψει η Ρωσία τον Πυρηνικό σταθμό και τους κατοίκους του Ενεργκοντάρ.

Οι δυτικοί χορηγοί του καθεστώτος (Ζ)ελένσκι είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι η 
προγραμματισμένη διεθνής αποστολή του ΔΟΑΕ στον πυρηνικό σταθμό δεν 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, παρά τις καταβληθείσες προσπάθειες. Ποιο είναι το κέρδος 
τους και τι προσπαθούν να κρύψουν; Γιατί συνεχίζουν το σαμποτάζ τους με τόση ακατάβλητη 
ενέργεια, εμποδίζοντας την Υπηρεσία να πραγματοποιήσει την ιδέα της επίσκεψης στο 
εργοστάσιο; Η απάντηση είναι προφανής: δεν θέλουν να μάθουν την αλήθεια για τον ΑΗΣ και 
από πού προέρχονται στην πραγματικότητα οι απειλές για την πυρηνική και φυσική ασφάλεια
της εγκατάστασης.

Η θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα. Από την πλευρά 
του ουδέποτε ακούστηκαν μηνύματα προς την ουκρανική ηγεσία. Είναι είτε ανίκανος είτε 
απρόθυμος να αναγνωρίσει την πραγματικότητα. Διαφορετικά, πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς την 
παθητική του στάση που αγγίζει τα όρια της συναίνεσης, όσον αφορά τις επιθέσεις τηςΟυκρανίας 
εναντίον του πυρηνικού σταθμού της; Υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας της παρεμπόδισης από τον Γενικό



Γραμματέα και τη Γραμματεία που τελεί υπό την ηγεσία του, μια διεθνής αποστολή στον ΔΟΑΕ, η 
οποία ήταν πρακτικά συμφωνημένη και προετοιμασμένη από κάθε άποψη, αναβλήθηκε στις αρχές 
του καλοκαιριού.

Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί, όταν θα αναδιοργανώσουμε εκ 
νέου την επίσκεψη της ομάδας του ΔΟΑΕ, υπό την ηγεσία του Ραφαέλ Γκρόσι στον πυρηνικό 
σταθμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ουκρανός εκπρόσωπος που κλήθηκε στην αίθουσα συνεδρίασης του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ χρησιμοποίησε το βήμα που του παραχωρήθηκε για να κάνει 
κενές περιεχομένου και παράλογες δηλώσεις, οι οποίες δυσφήμισαν ακόμη περισσότερο τις 
αρχές του Κιέβου. Οι ειδικοί απλά δεν μπορούν να τους πάρουν στα σοβαρά. Η σουρεαλιστική
φαντασίωσή του ότι ο ρωσικός στρατός που υπερασπίζεται την εγκατάσταση υποτίθεται ότι 
πλήττει τον εαυτό του είναι τόσο «αντιφατική» που ακόμη και οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές 
του Κιέβου την έχουν αφήσει ασχολίαστη.

Ανησυχητικές, ωστόσο, ήταν οι προσπάθειες του Ουκρανού απεσταλμένου ακριβώς μέσα στην 
αίθουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας να υπαγορεύσει στον ΔΟΑΕ τους όρους της μελλοντικής 
αποστολής. Αν αυτοί που βρίσκονται πέραν του Ατλαντικού και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 
ενδιαφέρονται πραγματικά για την αποστολή που πρέπει να εκτελεστεί, τώρα είναι η ώρα να 
εμφανιστούν και να βάλουν τους προστατευόμενούς τους στη θέση τους. Η αλήθεια θα βρει το
δρόμο της σε κάθε περίπτωση. Οι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού θα βρεθούν στον ΑΗΣ 
Ζαπορόζιε και θα δουν τα πάντα με τα μάτια τους. Καλούμε την ουκρανική πλευρά και τους 
προστάτες της να μην παρεμποδίζουν το σημαντικό και υπεύθυνο έργο του ΔΟΑΕ.   


