
Δήλωση του Μόνιμου Αντιπροσώπου Βασίλι Νεμπένζια στη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στον 
πυρηνικό σταθμό της Ζαπορόζιε

6 Σεπτεμβρίου 2022

Κύριε Πρόεδρε,

Ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Γενικό Διευθυντή του 
ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι για την ενημέρωση.

Εκφράζουμε την εκτίμησή μας στον κ. Γκρόσι για την απόφασή του να μεταβεί αντιπροσωπεία του 
Οργανισμού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορόζιε. Πρόκειται για ένα υπεύθυνο και θαρραλέο 
βήμα της ηγεσίας του ΔΟΑΕ, που επιβεβαιώνει τον παγκόσμιο ρόλο του Οργανισμού στον τομέα 
της πυρηνικής ενέργειας.

Χαιρόμαστε που η επίσκεψη επέτρεψε σε εσάς, κύριε Γενικέ Διευθυντά, και στην ομάδα σας να 
αξιολογήσετε προσωπικά την κατάσταση στο εργοστάσιο Ζαπορόζιε και να βεβαιωθείτε ότι 
τηρούμε αυστηρά τις αρχές ασφάλειας και προστασίας που διατυπώσατε. Είναι σημαντικό, όπως 
είπατε κατά την ενημέρωσή σας στη Βιέννη στις 2 Σεπτεμβρίου, ότι μπορέσατε να 
διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι ότι χάρη στην καθιερωμένη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού 
και των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που φυλάσσουν το εργοστάσιο, αυτό λειτουργεί κανονικά
και δεν υπάρχουν εσωτερικές απειλές για την ασφάλειά του. Είχατε τη μεγάλη ευκαιρία να 
διαπιστώσετε ότι η μόνη απειλή για το εργοστάσιο προέρχεται από τους βομβαρδισμούς και 
τα σαμποτάζ των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Διαπιστώνουμε μια επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος στο συμπέρασμά σας, που εκφράστηκε κατά 
την ενημέρωση που ανέφερα, ότι η μεγαλύτερη ανησυχία του Οργανισμού είναι η φυσική ασφάλεια
και ακεραιότητα του εργοστασίου, οι κίνδυνοι για την οποία έχουν αυξηθεί λόγω των 
βομβαρδισμών τον Αύγουστο.

Λυπούμαστε που στην έκθεσή σας σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης του ΔΟΑΕ 
στην Ουκρανία για την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, η οποία 
εκδόθηκε μόλις πριν από λίγες ώρες, δεν αναφέρεται άμεσα η πηγή των βομβαρδισμών. 
Κατανοούμε τη θέση σας ως επικεφαλής της διεθνούς ρυθμιστικής αρχής, αλλά στην παρούσα 
κατάσταση είναι εξαιρετικά σημαντικό να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Ίσως, αν το 
έγγραφο ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά στα αποτελέσματα της αποστολής σας στον πυρηνικό 
σταθμό της Ζαπορόζιε, τα συμπεράσματά σας θα μπορούσαν να είναι πιο σαφή και λιγότερο 
διφορούμενα. Θα χρειαστούμε επιπλέον χρόνο για να μελετήσουμε το έγγραφο, οπότε δεν θα 
σταθώ σε αυτό λεπτομερώς. Θα θέλαμε απλώς να σας ζητήσουμε να διευκρινίσετε τι είδους 
στρατιωτικό εξοπλισμό εντοπίσατε κατά την επίσκεψή σας στον πυρηνικό σταθμό της 
Ζαπορόζιε;

Δεν καθόμαστε άπραγοι και δεν αφήνουμε να αποσιωπηθούν οι απερίσκεπτες ενέργειες του 
καθεστώτος του Κιέβου. Τον περασμένο μήνα, συγκαλέσαμε δύο φορές συνεδρίαση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα αυτό. Προσπαθήσαμε να περάσουμε το μήνυμα 
στους δυτικούς συναδέλφους μας, εξηγήσαμε ότι οι βομβαρδισμοί αυτοί αποτελούν 
πραγματική απειλή πυρηνικής καταστροφής στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της 
Ευρώπης, καλέσαμε τις δυτικές αντιπροσωπείες να σκεφτούν τις πιθανές συνέπειες για τον 
πληθυσμό της ηπείρου και να συνετίσουν τους προστατευόμενούς τους στο Κίεβο. Δυστυχώς, 
δεν έλαβαν υπόψη τους την έκκλησή μας και το καθεστώς του Κιέβου συνέχισε να 



βομβαρδίζει το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής με τη σιωπηρή συγκατάθεση των δυτικών 
επιτρόπων. Αυτό το κάνουν ακόμη και σήμερα, κάτι για το οποίο θα αναφερθώ αναλυτικά 
αργότερα.

Χαιρετίζουμε την απόφαση της ηγεσίας του ΔΟΑΕ να καθιερώσει μόνιμη παρουσία του 
Οργανισμού στο εργοστάσιο. Αυτό αλλάζει ποιοτικά την κατάσταση των πραγμάτων: ο ΔΟΑΕ 
μπορεί πλέον να αξιολογήσει ανεξάρτητα την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι δύο επιθεωρητές βρίσκονται μόνιμα στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της 
Ζαπορόζιε. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια στο έργο τους.

Από την αρχή, θα ήθελα να τονίσω ότι υποστηρίζουμε με συνέπεια τις προσπάθειες του ΔΟΑΕ να 
φροντίσει για την ασφάλεια και την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας. Η 
ρωσική πλευρά έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να μεριμνήσει ώστε ο Ραφαέλ Γκρόσι και η
ομάδα του να φθάσουν με ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό ZNPP, να ολοκληρώσουν το έργο τους 
και να επιστρέψουν στη Βιέννη. Το γεγονός αυτό επισημάνθηκε από τον επίσημο εκπρόσωπο του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος τόνισε ότι «η Ρωσική Ομοσπονδία έκανε ό,τι ήταν 
απαραίτητο για να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιθεωρητών του ΔΟΑΕ που επισκέφθηκαν τον 
ΑΗΣ Ζαπορόζιε». Θα θέλαμε να ακούσουμε την εκτίμησή σας, κ. Γενικέ Διευθυντά, για το πόσο 
ικανοποιημένος είναι ο ΔΟΑΕ από τη συνεργασία με τη ρωσική πλευρά, ιδίως όσον αφορά τη 
διαμόρφωση του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας της αποστολής.

Δυστυχώς, όπως φοβόμασταν, η ουκρανική πλευρά, αντιλαμβανόμενη ότι δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει την επίσκεψη του ΔΟΑΕ στον ΑΗΣ της Ζαπορόζιε για τους 
προπαγανδιστικούς της σκοπούς, έκανε τα πάντα για να τη ματαιώσει. Την 1η Σεπτεμβρίου, 
την ημέρα άφιξης της αποστολής του Οργανισμού, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας άνοιξαν 
μαζικά πυρά πυροβολικού εναντίον του σταθμού και της πόλης Ενεργκοντάρ από τις 5 π.μ. και 
μετά. Συνέχισαν να βομβαρδίζουν τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορόζιε μέχρι την τελευταία στιγμή, 
όταν η ομάδα του ΔΟΑΕ βρισκόταν ήδη καθ' οδόν προς τον σταθμό. Το ουκρανικό πυροβολικό 
βομβάρδισε το χώρο του πυρηνικού σταθμού, το σημείο συνάντησης της αποστολής του ΔΟΑΕ με 
τους Ρώσους ειδικούς στην περιοχή της κωμόπολης Βασίλιεφκα, καθώς και τη διαδρομή της 
μετάβασής τους προς το Ενεργκοντάρ. Τέσσερις οβίδες εξερράγησαν σε απόσταση 400 μέτρων από
την πρώτη μονάδα ισχύος του πυρηνικού σταθμού. Οι ενέργειες των Ενόπλων Δυνάμεων της 
Ουκρανίας απείλησαν άμεσα τη ζωή και την ασφάλεια των επιθεωρητών του Οργανισμού.

Ωστόσο, το καθεστώς του Κιέβου δεν σταμάτησε εκεί. Κατέφυγε σε μια αποτρόπαια πρόκληση, 
επιχειρώντας να καταλάβει τον σταθμό με τη βία ακριβώς πριν από την άφιξη της αποστολής 
του ΔΟΑΕ. Στις 6 π.μ. της 1ης Σεπτεμβρίου, ομάδες σαμποτάζ  των Ενόπλων Δυνάμεων της 
Ουκρανίας κατευθύνθηκαν προς τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορόζιε μέσω του ταμιευτήρα 
Καχόβκα, με σκοπό να καταλάβουν τον σταθμό. Με άλλα λόγια, προκειμένου να φανεί ότι οι 
Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας επιτυγχάνουν πρόοδο, η οποία είναι φυσικά απαραίτητη για 
το καθεστώς (Ζ)ελένσκι ώστε να μπορεί να εκλιπαρεί για περισσότερα όπλα από τη Δύση, 
ξεκίνησαν ενεργές εχθροπραξίες γύρω από τον σταθμό παραγωγής ενέργειας, οι οποίες θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε κρίσιμη βλάβη της ακεραιότητάς του. Εάν η επιχείρηση αυτή 
είχε επιτύχει και ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορόζιε είχε περιέλθει υπό 
τον έλεγχο των αρχών του Κιέβου, ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο κ. Γκρόσι, και το 
υπόλοιπο προσωπικό της αποστολής θα είχαν μετατραπεί σε ανθρώπινες ασπίδες για τους 
Ουκρανούς σαμποτέρ.

Οι προκλήσεις αυτές σταμάτησαν χάρη στην αποτελεσματική δράση των μονάδων των ρωσικών 
ενόπλων δυνάμεων και της Εθνικής Φρουράς, καθώς και στην επαγρύπνηση του τοπικού 
πληθυσμού. Ως αποτέλεσμα, η συνάντηση των εκπροσώπων της Ρωσικής Ομοσπονδίας με την 



ομάδα του ΔΟΑΕ πραγματοποιήθηκε μόλις το μεσημέρι, τέσσερις ώρες αργότερα από το 
προγραμματισμένο. Εκτιμούμε το θάρρος των εκπροσώπων του Οργανισμού και την ετοιμότητά 
τους να εργαστούν κυριολεκτικά κάτω από τα ουκρανικά πυρά.

Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κ. Γενικέ Διευθυντά, πώς επηρέασε το έργο της αποστολής η 
προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας να το διαταράξουν μέσω της απόβασης 
σαμποτέρ με σκοπό τη βίαιη κατάληψη του πυρηνικού σταθμού Ζαπορόζιε. Πώς μπορείτε να 
σχολιάσετε αυτές τις ενέργειες της ουκρανικής πλευράς στο πλαίσιο των απειλών κατά της 
ασφάλειας του σταθμού και της φυσικής ακεραιότητας του προσωπικού του Οργανισμού;

Θα ήθελα να απευθύνω μια παρόμοια ερώτηση στον Γενικό Γραμματέα. Οι υπάλληλοι του 
Τμήματος Ασφάλειας και Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών ήταν μέρος της αποστολής του 
ΔΟΑΕ και συμμετείχαν άμεσα στη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας της. Ήταν 
καθήκον τους να αξιολογούν την κατάσταση και να είναι ενήμεροι για κάθε πιθανό κίνδυνο 
που την απειλούσε. Τι έχει να πει το προσωπικό του τμήματος σχετικά με τους κινδύνους που 
δημιουργήθηκαν σε βάρος της αποστολής από την ουκρανική πλευρά;

Κύριε Πρόεδρε,

Το Κίεβο δεν μπήκε καν στον κόπο να κρύψει την απογοήτευσή του για τα αποτελέσματα της 
επίσκεψης του ΔΟΑΕ στον ZNPP. Ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ, 
δήλωσε συγκεκριμένα ότι «όλες αυτές οι αποστολές διαμεσολάβησης φαίνονται εξαιρετικά 
αναποτελεσματικές και εξαιρετικά άτολμες, εξαιρετικά αντιεπαγγελματικές». Σύμφωνα με τον ίδιο, 
ποτέ δεν ήταν έτοιμες να εργαστούν σε ακραίες συνθήκες, και αυτό ισχύει όχι μόνο για τον ΔΟΑΕ, 
αλλά και για τον ΟΗΕ. Σύμφωνα με την περιγραφή του Ουκρανού λειτουργού, οι διεθνείς 
οργανισμοί «εμφανίζονται εξαρχής αναξιόπιστοι». Ο κ. Ποντόλιακ αμφισβήτησε επίσης το γεγονός 
ότι η αποστολή του ΔΟΑΕ ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη εξέταση μέσα σε 
δύο ώρες.

Ορμώμενο από ανήμπορη οργή, το Κίεβο αποφάσισε να μην εγκαταλείψει τα εξαιρετικά 
επικίνδυνα σχέδιά του. Παρά τη συνεχιζόμενη παρουσία εκπροσώπων του ΔΟΑΕ στον 
πυρηνικό σταθμό της Ζαπορόζιε, στις 2 Σεπτεμβρίου, το καθεστώς του Κιέβου έκανε άλλη μια
αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης του εργοστασίου, η οποία ματαιώθηκε από τις ρωσικές 
ένοπλες δυνάμεις.

Έκτοτε, το καθεστώς του Κιέβου συνεχίζει να επιτίθεται στο εργοστάσιο σε καθημερινή βάση. Στις
3 Σεπτεμβρίου, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποίησαν οκτώ μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη πλήρως εξοπλισμένα με πυρομαχικά. Χάρη στις ενέργειες των ρωσικών ενόπλων 
δυνάμεων, τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προσέγγιζαν τον σταθμό εμποδίστηκαν, 
ενώ στη συνέχεια αναγκάστηκαν να ρίξουν τις χειροβομβίδες τους σε ερημικές περιοχές σε 
απόσταση μεγαλύτερη του ενάμιση χιλιομέτρου από την περίμετρο ασφαλείας του εργοστασίου. 
Στις 4 Σεπτεμβρίου, τα ουκρανικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν εκ νέου ένα μη επανδρωμένο 
εναέριο σκάφος προκειμένου να καταφέρουν πλήγμα. Ως αποτέλεσμα της δράσης των ρωσικών 
ενόπλων δυνάμεων, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη σε απόσταση 
ενός χιλιομέτρου μακρυά από τον πυρηνικό σταθμό.

Στις 5 Σεπτεμβρίου, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας πραγματοποίησαν νέο βομβαρδισμό του 
πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορόζιε με τρία βλήματα πυροβολικού. Ένα από τα βλήματα έπληξε 
την οροφή του κτιρίου Νο 1, το οποίο στεγάζει το συγκρότημα καυσίμων και στερεά ραδιενεργά 
απόβλητα.



Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι βομβαρδισμοί του πυρηνικού σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορόζιε και της Ενεργκοντάρ διεξάγονται από την απέναντι όχθη του 
ταμιευτήρα Καχόβκα, κυρίως από τους οικισμούς Νικόπολης, Μάργκανετς και Μαριέβκα, οι 
οποίοι βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Ως αποτέλεσμα 
των ουκρανικών επιθέσεων, πέντε από τις επτά γραμμές του εργοστασίου υπέστησαν ζημιές.

Καλούμε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και την ηγεσία του ΟΗΕ να καταδικάσουν έντονα 
αυτές τις προκλητικές ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου, οι οποίες στρέφονται όχι μόνο κατά 
του προσωπικού του εργοστασίου, αλλά και κατά διεθνών αξιωματούχων - υπαλλήλων του ΔΟΑΕ.

Οι κάτοικοι της πόλης Ενεργκοντάρ συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως ζωντανός στόχος για 
τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας. Μόνο σήμερα σημειώθηκαν πέντε επιθέσεις πυροβολικού 
κατά της πόλης. Γνωρίζουμε, κύριε Γενικέ Διευθυντά, ότι σας έστειλαν συλλογική έκκληση με 
αίτημα να σταματήσουν οι προκλήσεις του καθεστώτος του Κιέβου. Η ιστορία αυτή καλύφθηκε 
ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης. Τους είπατε ότι θα κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας. Θα 
θέλαμε να σας ζητήσουμε να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες. Ποιες 
είναι οι σκέψεις σας μετά τη συζήτηση με τους κατοίκους του Ενεργκοντάρ;

Συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εγγυηθούμε την ασφαλή λειτουργία του πυρηνικού 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Ζαπορόζιε. Το πρότυπο τεχνικό προσωπικό, με την υποστήριξη 
Ρώσων ειδικών, διασφαλίζει τη λειτουργία του. Μέχρι στιγμής, η κατάσταση της ακτινοβολίας 
στον σταθμό παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, εάν συνεχιστούν οι προκλήσεις του 
καθεστώτος του Κιέβου, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρότερες 
συνέπειες. Την ευθύνη γι' αυτό φέρουν εξ ολοκλήρου το Κίεβο και οι δυτικοί προστάτες του 
και όλα τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία δεν έχουν βρει ακόμη το 
θάρρος να πουν τα πράγματα με το όνομά τους και να καλέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις 
απερίσκεπτες ενέργειές του εναντίον του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες συνιστούν 
πραγματική απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Ελπίζουμε ότι σήμερα τα μέλη του Συμβουλίου θα έχουν το θάρρος να το πράξουν, προκειμένου να
αποτραπεί μια πιθανή πυρηνική καταστροφή.

Σας ευχαριστούμε.


