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Ερώτηση: Οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ, σε πρόσφατη διάσκεψη στη Νέα Υόρκη, κατηγόρησαν τη 
Ρωσία ότι υπονομεύει την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια . Τι θα μπορούσατε να πείτε σχετικά 
με αυτό;

Μαρία Ζαχάροβα: Πράγματι, ενημερωθήκαμε για τις τελευταίες καθόλου φιλικές δηλώσεις των 
Αμερικανών εκπροσώπων για τη χώρα μας στη διάσκεψη για την επισιτιστική ασφάλεια που 
διοργάνωσαν στη Νέα Υόρκη. Η εν λόγω διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου με 
περιορισμένο αριθμό κρατών, αλλά με πολύ συγκεκριμένο έργο - να αποδείξουν ότι η ειδική 
στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία είναι ο κύριος λόγος για την παγκόσμια έλλειψη 
τροφίμων.

Δεν εκπλαγήκαμε. Αυτές οι κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας αποτελούν μέρος μιας καλά 
οργανωμένης εκστρατείας της Συλλογικής Δύσης. Στόχος της είναι να κατηγορήσει τη Ρωσία για
όλα τα παγκόσμια προβλήματα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί 
τους στην Ευρώπη προσπαθούν με διάφορες μεθόδους χειραγώγησης να αποπροσανατολίσουν τη 
διεθνή κοινότητα και να πείσουν και άλλες χώρες να υποστηρίξουν τη δική τους, Δυτική αντι-
Ρωσική γραμμή.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε και πάλι τις πραγματικές αιτίες για την 
επιδείνωση της παγκόσμιας κατάστασης όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, τις οποίες οι 
δυτικοί ομόλογοί μας φαίνεται ότι πάντα ξεχνούν. Η παγκόσμια οικονομική αστάθεια είναι το 
αποτέλεσμα των προσπαθειών τους να επιβάλουν το δικό τους όραμα για ένα «ιδανικό και 
οικουμενικό οικονομικό μοντέλο». Οι δικοί τους λανθασμένοι υπολογισμοί και τα 
συσσωρευμένα συστημικά λάθη στην οικονομική, ενεργειακή, κλιματική και επισιτιστική 
πολιτική απλώς επισπεύδουν την έναρξη μιας σειράς παγκόσμιων κρίσεων.

Θα ήταν επίσης ανακριβές να υποβαθμίσουμε τις συνέπειες της πανδημίας της COVID-19. Δεν 
είναι μυστικό ότι οι τιμές των διαφόρων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, 
αυξάνονται εδώ και αρκετά χρόνια σε όλο τον κόσμο λόγω των διαταραχών στις αλυσίδες 
παραγωγής και εμπορίας, της εκτίναξης του κόστους μεταφοράς και ασφάλισης μεταφορών 
κ.ο.κ.

Τέλος, η υστερία των κυρώσεων που έχει εξαπολυθεί εναντίον της χώρας μας δύσκολα μπορεί να 
θεωρηθεί ότι συμβάλλει στη μακροοικονομική σταθερότητα. Όλος ο κόσμος επηρεάστηκε από 
έναν αριθμό ρεκόρ περιορισμών που επιβλήθηκαν στο εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας. Φυσικά, τα 
οικονομικά ευάλωτα έθνη υπέστησαν βαρύτερα πλήγματα.

Τα μονομερή παράνομα μέτρα που έλαβαν οι δυτικές χώρες εναντίον μας, επιδείνωσαν την ήδη 
υφιστάμενη διατάραξη των εφοδιαστικών και οικονομικών αλυσίδων που εμπλέκονται στον 
εφοδιασμό των παγκόσμιων αγορών με τρόφιμα. Οι περιορισμοί στο εμπόριο με τη Ρωσία, έναν 
από τους κορυφαίους προμηθευτές γεωργικών προϊόντων και ενέργειας, οι στοχευμένες 
κυρώσεις κατά οικονομικών φορέων, τραπεζών και εταιρειών μεταφορών της χώρας μας, το 
κλείσιμο των λιμανιών στα πλοία μας και η άρνηση ασφάλισης των φορτίων, προκάλεσαν 
αποσταθεροποίηση και αύξησαν τις διεθνείς τιμές των τροφίμων. Οι συνεχείς απειλές για 
νέους περιορισμούς απλώς επιδεινώνουν τον πανικό και την αστάθεια.



Διαψεύδουμε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που εξέφρασε στην εν λόγω διάσκεψη ο 
εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών 
(WFP) Ντέιβιντ Μπίσλεϊ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί «την πείνα 
ως όπλο πολέμου». Τέτοιες δηλώσεις είναι ανάρμοστες και έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές 
της αντικειμενικότητας και της ουδετερότητας που ο κ. Μπίσλεϊ είναι υποχρεωμένος να τηρεί 
αυστηρά ως αξιωματούχος του εν λόγω παγκόσμιου οργανισμού.

Οι ισχυρισμοί περί αποκλεισμού των εξαγωγών των Ουκρανικών σιτηρών στα λιμάνια της Μαύρης
Θάλασσας από τη Ρωσία και περί της επακόλουθης έλλειψης σιτηρών στην αγορά, δεν αποτελούν 
τίποτε άλλο παρά μόνον αβάσιμες υποθέσεις. Η Ρωσία δεν εμποδίζει τις εξαγωγές της 
Ουκρανίας. Τα προβλήματα εφοδιασμού προκλήθηκαν από το Κίεβο όταν τα στρατεύματά 
του ναρκοθέτησαν τα δικά τους λιμάνια. Η Ρωσία ανοίγει συνεχώς ανθρωπιστικούς 
διαδρόμους προς τη θάλασσα.


