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Κύριε Πρόεδρε,

Καλωσορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς 
Οργάνωσης Τροφίμων (FAO) και Γεωργίας Κιου Ντόνγκιου και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων Ντέιβιντ Μπίσλεϊ σε αυτή τη συνεδρίαση και 
τους ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αναγνωρίζουμε επίσης το υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης σε
αυτή τη συζήτηση.

Συνάδελφοι,

Η σημερινή πολιτική κουλτούρα των δυτικών κρατών χαρακτηρίζεται με τον καλύτερο τρόπο από 
την επιδίωξη να κατηγορείται η Ρωσία για τα πάντα. Αφού ξεκινήσαμε μια ειδική στρατιωτική 
επιχείρηση στην Ουκρανία, οι κατηγορίες κατά της Μόσχας έκαναν ένα «κβαντικό άλμα». Μεταξύ 
αυτών, οι ισχυρισμοί που σχετίζονται με την επισιτιστική ασφάλεια ανέλαβαν πρωταγωνιστικό
ρόλο.

Αυτή η συνάντηση αποτελεί σαφή επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος. Από αυτά που λέτε, η Ρωσία 
θέλει να πεθάνουν όλοι από την πείνα, ενώ το μόνο που σας ενδιαφέρει εσάς και τους Ουκρανούς 
είναι να σώσετε τις ζωές όσων λιμοκτονούν. Μια ωραία εικόνα, αν και απολύτως παραπλανητική.

Ας θυμηθούμε ότι η απειλή μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης δεν εμφανίστηκε μόλις φέτος. Ο 
Ντέιβιντ Μπίσλεϊ, ο οποίος είναι παρών σήμερα εδώ, προειδοποίησε για την πιθανότητα λιμών 
«βιβλικών διαστάσεων» και για μια «τέλεια καταιγίδα» το 2020. Τότε, 155 εκατομμύρια 
άνθρωποι σε 55 χώρες αντιμετώπιζαν κρίσιμες απειλές για την επισιτιστική τους ασφάλεια. Μεταξύ
των λόγων που ανέφερε ο Ντέιβιντ Μπίσλεϊ ήταν οι συγκρούσεις, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και
οι οικονομικές αναταράξεις.

Λυπούμαστε που οι συνάδελφοί μας, τα μέλη των δυτικών χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ, δεν είχαν το θάρρος να σχολιάσουν τις βαθύτερες αιτίες της επισιτιστικής και άλλων 
κρίσεων σε κράτη όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η Λιβύη, η Συρία.

Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των ανθρώπων που λιμοκτονούν εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 193 
εκατομμύρια. Όταν μίλησε εκ μέρους της Παγκόσμιας Ομάδας Αντιμετώπισης Κρίσεων για τα 
Τρόφιμα, την Ενέργεια και τα Χρηματοοικονομικά στις 10 Μαΐου, η Γενική Γραμματέας της 
Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) Ρεμπέκα 
Γκρίνσπαν δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φυσικού ελλείμματος τροφίμων στον κόσμο και 
ότι όλα αφορούν τα συστήματα διανομής τροφίμων. Οι εμπειρογνώμονες της αγοράς σιτηρών 
αναφέρουν επίσης τον παράγοντα των διακυμάνσεων των τιμών και δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο 
σε αυτό. Όπως ανέφεραν οι χρηματιστηριακές αγορές, ο ρυθμός αύξησης των τιμών του σιταριού
το 2021 ανήλθε στο 25 %. Μέχρι τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, οι τιμές ήταν πάνω 
από 60 % υψηλότερες από τον μέσο όρο της πενταετίας.

Μεταξύ των λόγων που προκάλεσαν αυτή την κατάσταση, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες 
επισημαίνουν τέτοιου είδους συνέπειες από την πανδημία της COVID-19, όπως είναι οι διακοπές 
στις αλυσίδες εφοδιασμού, οι αυξανόμενες χρεώσεις μεταφορών και ασφάλισης. Σημαντικό ρόλο 
έπαιξε επίσης και η απότομη αύξηση των χρηματοδοτικών ενέσεων για την καταπολέμηση της 



κρίσης στην οικονομία. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία 
δαπάνησαν από κοινού περισσότερα από 8 τρισεκατομμύρια δολάρια για αυτό, γεγονός που 
διέσπειρε τη ζήτηση και μαστίγωσε τον πληθωρισμό. Προσθέστε σε αυτό όλους τους 
εμπορικούς πολέμους που είχαν ξεκινήσει προηγουμένως και τις διαρκείς αντιθέσεις όσον αφορά 
τις ρυθμίσεις της αγοράς αγροτικών προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, τα αποθέματα τροφίμων 
βρέθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5-10 ετών, γεγονός που εκτόξευσε τις τιμές
των τροφίμων και το σχετικό κόστος. Ταυτόχρονα, τα δυτικά κράτη τράβηξαν όλες τις ροές 
εμπορευμάτων, γεγονός που επιδείνωσε την ήδη περίπλοκη κατάσταση των εξαρτώμενων από 
τις εισαγωγές, αναπτυσσόμενων χωρών.

Ένας σημαντικός παράγοντας είναι το άλμα προς την πράσινη ενέργεια που επιβάλλεται σε 
ολόκληρο τον κόσμο αντί για μια διεξοδικά μελετημένη ομαλή ενεργειακή μετάβαση, για να 
μην μιλήσουμε για την ευθεία πολιτικοποίηση της ενεργειακής συνεργασίας από ορισμένα κράτη. 
Ως αποτέλεσμα, τα ενεργειακά έργα εγκαταλείφθηκαν αλόγιστα και οι τιμές της ενέργειας 
εκτοξεύτηκαν. Το 2020-2022 οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 22 %, 
επηρεάζοντας τα καύσιμα για τα γεωργικά μηχανήματα και τα γεωργικά μεταφορικά μέσα, καθώς 
και την ηλεκτρική ενέργεια για τη βιομηχανία τροφίμων. Η τιμή του φυσικού αερίου σημείωσε 
επίσης ρεκόρ - τον Δεκέμβριο του 2021 η spot τιμή του φυσικού αερίου έφτασε στο ψυχολογικό
σημείο αναφοράς των 2.000 δολαρίων για χίλια κυβικά μέτρα, παρόλο που η Ρωσία αύξησε τις
ποσότητες εφοδιασμού. Αυτό οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση των τιμών των 
ορυκτών λιπασμάτων τον Δεκέμβριο του 2021: οι τιμές του καρβαμιδίου και του αλατόνερου 
πολλαπλασιάστηκαν κατά 3,5-4, οι τιμές άλλων λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά δύο ή τρεις φορές. 
Εάν οι τιμές των λιπασμάτων αυξάνονται, αυξάνεται και το κόστος των σιτηρών. Η 
κερδοσκοπία στις δυτικές προθεσμιακές αγορές τροφίμων επιτείνει το πρόβλημα, διότι αυξάνει 
επίσης τις τιμές των βασικών προϊόντων, δηλαδή του σιταριού, του καλαμποκιού και των 
οσπρίων. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των τελευταίων ετών, 
π.χ. στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Γαλλία. Όπως βλέπετε, κανένας από αυτούς τους 
βασικούς παράγοντες που έθεσαν τις βάσεις για την τρέχουσα κατάσταση στις γεωργικές 
αγορές δεν μπορεί να αποδοθεί στη Ρωσία.

Παρ' όλα αυτά, στις δηλώσεις που έκαναν σήμερα οι δυτικοί συνάδελφοί μας δεν αναφέρθηκε 
τίποτα από αυτά. Φυσικά, παρέλειψαν επίσης να αναφέρουν τις μονομερείς οικονομικές 
κυρώσεις που πνίγουν μια ολόκληρη σειρά κρατών. Όλοι τους μιλούσαν για ένα και το αυτό 
πράγμα, που επαναλαμβάνεται με πολλούς τρόπους: είναι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση της 
Ρωσίας στην Ουκρανία που δήθεν απειλεί τον κόσμο με λιμό. Ό,τι συνέβη πριν από την εν λόγω 
επιχείρηση και όσα μόλις ανέφερα, τους φαίνονται αμελητέα. Σύμφωνα με τη λογική τους, 
τίποτα από αυτά δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι σαφές ότι αυτή η πονηριά μπορεί να επηρεάσει
μόνο το ανυποψίαστο κοινό, αλλά όχι τους σοβαρούς ειδικούς.

Η αλήθεια είναι ότι παρασυρθήκατε πολύ από τις άκαρπες προσπάθειές σας να «σπάσετε τη 
ραχοκοκαλιά» της Ρωσικής οικονομίας και να απομονώσετε τη χώρα μας με κάθε κόστος. Δεν 
μιλάω για τις αναπόφευκτες καταστροφικές συνέπειες για τις οικονομίες σας. Εξάλλου, δεν 
μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτή την εμμονική επιθυμία σας να πυροβολήσετε το πόδι σας, ή 
μάλλον και τα δύο σας πόδια. Αυτή η πολιτική θα έχει αντίκτυπο στις εγχώριες αγορές σας, 
γεγονός που θα πρέπει στη συνέχεια να εξηγήσετε στους φορολογούμενους και τους 
ψηφοφόρους σας. Αυτό για το οποίο ομιλώ είναι ότι στον πόλεμο δι' αντιπροσώπων σας 
εναντίον της Ρωσίας, στην Ουκρανία, κρατάτε κυριολεκτικά όμηρο ολόκληρο τον 
αναπτυσσόμενο κόσμο, οδηγώντας τον προς την πείνα. Ό,τι κι αν λέτε, εσείς και μόνο εσείς 
μπορείτε να το αλλάξετε αυτό. Θα σας εξηγήσω γιατί.



Λέτε ότι δήθεν εμποδίζουμε τις ευκαιρίες για την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία
μέσω θαλάσσης. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι η Ουκρανία και όχι η Ρωσία που έχει 
μπλοκάρει 75 πλοία από 17 κράτη στα λιμάνια του Νικολάεφ, της Χερσώνας, του 
Τσερνομόρσκ, της Μαριούπολης, του Οτσάκοφ, της Οδησσού και του Γιούζνι και έχει 
ναρκοθετήσει τις πλωτές οδούς. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για εξαγωγές σιτηρών; Οι 
ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ανοίγουν καθημερινά έναν ανθρωπιστικό διάδρομο, ο οποίος 
είναι μια ασφαλής δίοδος για τα πλοία που οδηγούν προς τη νοτιοδυτική κατεύθυνση από τα 
χωρικά ύδατα της Ουκρανίας. Όσο για το Κίεβο, αποφεύγει να συνεργαστεί με τα ξένα κράτη 
που διαχειρίζονται αυτά τα πλοία για να λύσει το ζήτημα της ασφαλούς εξόδου τους από τα λιμάνια
μέχρι την περιοχή του ραντεβού.  Εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα και τις 
σχετικές υποδομές από μη στερεωμένες νάρκες που επιπλέουν κατά μήκος των ακτών των άλλων 
κρατών της Μαύρης Θάλασσας. Η Ρωσία λαμβάνει όλα τα μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια 
της πολιτικής ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα. Ενημερώνουμε 
καθημερινά την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις πληροφορίες αυτές. Όπως 
βλέπετε, η Ουκρανία δεν καταβάλλει τέτοιες προσπάθειες. Είναι σαφές ότι αν δεν επιλυθεί 
αυτό το ζήτημα, δεν μπορούμε να μιλάμε για καμία δυνατότητα εξαγωγής Ουκρανικών 
σιτηρών μέσω θαλάσσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι παραδόσεις γεωργικών προϊόντων και λιπασμάτων από τη Ρωσία 
και τη Λευκορωσία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο. Ωστόσο, οι εξαγωγές μας 
αντιμετωπίζουν ένα άλλο πρόβλημα που τα δυτικά κράτη δημιούργησαν τεχνητά. Εννοώ τα 
παράνομα μονομερή καταναγκαστικά μέτρα που επέβαλαν στα δύο κράτη μας, που επηρέασαν
τον τομέα της γεωργίας ακόμη και πριν από τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία. Τα UCMs
επηρέασαν τον τομέα της γεωργίας ακόμη και πριν από τα πρόσφατα γεγονότα στην 
Ουκρανία. Αλλά μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2022 άρχισε ένα πραγματικό χάος. Μόνο στη Ρωσία 
επιβλήθηκαν περισσότερες από 10.000 κυρώσεις. Διέκοψαν τις διαδρομές μεταφοράς, εμπόδισαν 
την κίνηση των Ρωσικών πλοίων και τους απαγόρευσαν την είσοδο σε λιμάνια, προκάλεσαν 
προβλήματα με τα φορτία και τις ασφάλειες, περιόρισαν τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές - για να
αναφέρουμε μερικά από αυτά. Με τον τρόπο αυτό οι δυσκολίες με τις τραπεζικές συναλλαγές 
έπληξαν όχι μόνο τους πιο ευάλωτους ιδιώτες εισαγωγείς, αλλά και τους ανθρωπιστικούς 
οργανισμούς. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ φέρεται να έχει βιώσει αυτή 
την εμπειρία. Για να μην μιλήσουμε για τις απειλές που σχετίζονται με τις δυτικές κυρώσεις 
στον ενεργειακό μας τομέα, οι οποίες συνεχίζουν να αποσταθεροποιούν τις αγορές.

Καλύτερα να μην αναφέρεστε στις λεγόμενες εξαιρέσεις που προέκυψαν λόγω της εξάρτησης των 
δυτικών αγροτικών φορέων από τα ρωσικά και λευκορωσικά λιπάσματα. Τρομοκρατημένες από τις 
δυτικές κυβερνήσεις, οι τράπεζες και οι εταιρείες εξακολουθούν να αναγκάζονται να 
συμμορφώνονται υπερβολικά με τους περιορισμούς, γεγονός που είτε καθυστερεί είτε υπονομεύει 
τις συναλλαγές. Διεθνείς εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτών του FAO, 
βλέπουν και άλλους κινδύνους που σχετίζονται με τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
δυσκολιών στις παραδόσεις αγαθών που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή στη Ρωσία, γεγονός 
που απειλεί να επηρεάσει τις μελλοντικές καλλιέργειες.  

Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι η Ρωσία παραμένει ένας υπεύθυνος 
προμηθευτής τόσο τροφίμων όσο και ενέργειας. Ο υπουργός Μπλίνκεν επικαλέστηκε σήμερα 
τον αναπληρωτή επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Μεντβέντεφ, αλλά 
διαστρέβλωσε την ουσία των λεγομένων του. Παρέλειψε να αναφέρει ότι ο Μεντβέντεφ είχε 
μιλήσει για τη μη παράδοση τροφίμων σε μη φιλικά κράτη, τα οποία πρόσφατα επέβαλαν 
κυρώσεις σε βάρος μας. Δεν υπάρχουν τέτοια κράτη μεταξύ εκείνων που είναι εκτεθειμένα σε 
επισιτιστική ανασφάλεια. Αυτά είναι οι φίλοι μας, στους οποίους, όπως είπε ο κ. Μεντβέντεφ, 
θα συνεχίσουμε να παραδίδουμε τρόφιμα. Φέτος αναμένουμε σοδειές ρεκόρ σιταριού. Στο 



πλαίσιο αυτό, από την 1η Αυγούστου και μέχρι το τέλος του έτους, μπορούμε να 
πραγματοποιήσουμε την εξαγωγή 25 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών μέσω του λιμανιού του 
Νοβοροσίσκ.
Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και για άλλες ακόμη προμήθειες, μεταξύ άλλων ενόψει του 
γεγονότος ότι από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο οι δυνατότητες για εξαγωγές λιπασμάτων δεν θα 
είναι λιγότερες από 22 εκατομμύρια τόνους. Αλλά εφόσον δεν θέλετε να άρετε τις κυρώσεις της 
επιλογής σας, γιατί μας κατηγορείτε για την επισιτιστική κρίση; Γιατί πρέπει οι φτωχότερες 
χώρες και περιοχές να υποφέρουν από αυτά τα ανεύθυνα γεωπολιτικά σας παιχνίδια; Υπό 
αυτές τις συνθήκες, οι ανυπόστατες προσπάθειες να μετατοπίσετε σε εμάς τις δικές σας 
ευθύνες, είναι όχι μόνο παράλογες, αλλά και απεχθείς. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω τον Ντέιβιντ 
Μπίσλεϊ, πώς πάνε εξ αιτίας των κυρώσεων, σήμερα τα πράγματα σχετικά με την προμήθεια 
και τις παραδόσεις των Ρωσικών τροφίμων από το Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και 
Φαρμάκων  (WFP) προς τις χώρες που τα έχουν ανάγκη ;

Δεν μπορώ να παραλείψω να αναφερθώ στο θέμα των σιτηρών της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τα 
Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, πριν από την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, η Ουκρανία 
εκπλήρωσε το 60-90% του δυναμικού της για την περίοδο εμπορίας 2021/2022, ανάλογα με την 
καλλιέργεια. Με τον τρόπο αυτό το μεγαλύτερο μέρος του σιταριού διατροφικής ποιότητας, 
περίπου 13 εκατομμύρια τόνοι, μεταφέρθηκε στο εξωτερικό στο τέλος του 2021, γεγονός που, όπως
αναφέρουν τα Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, το έκανε σπάνιο είδος στη χώρα παραγωγής και 
ανέβασε τις τιμές του ψωμιού. Τα αποθέματα καλαμποκιού πρέπει να είναι μεγαλύτερα, αλλά το 
καλαμπόκι πωλείται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αγοράζει περισσότερο από το ένα 
τρίτο των συνολικών αποθεμάτων, παρά σε χώρες που κινδυνεύουν με επισιτιστική 
ανασφάλεια. Εν προκειμένω, οι εκκλήσεις ορισμένων δυτικών αξιωματούχων περί 
επιτάχυνσης των εξαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία είναι μάλλον για εντυπωσιασμό.
Προς το παρόν, δεν θα ασχοληθώ με έναν προφανή κίνδυνο λιμού στη χώρα αυτή και θα το αφήσω 
να το σκεφτούν καλύτερα οι αρχές στο Κίεβο, που τη κυβερνούν. Ωστόσο, τίθεται εν προκειμένω 
ένα άλλο λογικό ερώτημα: πού πηγαίνουν αυτές οι αποστολές και τι σχέση έχουν με τη διασφάλιση 
της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας; Επιτρέψτε μου να απευθυνθώ και πάλι στον Ντέιβιντ 
Μπίσλεϊ και να τον ρωτήσω αν το WFP έχει διευκολύνει οποιεσδήποτε ανθρωπιστικές 
παραδόσεις Ουκρανικών σιτηρών από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους; Απ' όσο 
γνωρίζουμε, μάλλον όχι. Παρ' όλα αυτά, αν κρίνουμε από όσα λένε οι δυτικοί πολιτικοί και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα σιτηρά συνεχίζουν να εξάγονται από την Ουκρανία με πολύ 
υψηλούς ρυθμούς, τόσο σιδηροδρομικώς, με τρένα όσο και με φορτηγίδες μέσω του Δούναβη. 
Πού πηγαίνουν; Έχουμε βάσιμες υποψίες ότι δεν ταξιδεύουν για να καλύψουν τις ανάγκες των
πεινασμένων πληθυσμών στον παγκόσμιο Νότο, αλλά ότι μάλλον καταλήγουν στις 
Ευρωπαϊκές αποθήκες σιτηρών.
Όπως καταλαβαίνουμε, με αυτόν τον τρόπο η Ουκρανία πληρώνει για τα όπλα, με τα οποία την 
εφοδιάζει η Δύση. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία γνωρίζει ένα τέτοιο ανάλογο 
επεισόδιο, στην ιστορία της. Τον Φεβρουάριο του 1918, κατόπιν συμφωνίας ανάμεσα στη 
κυβέρνηση της Κεντρικής Ράντα (Βουλής) της, Γερμανικά και Αυστριακά στρατεύματα 
εισέβαλαν στην Ουκρανία, δήθεν για να την προστατεύσουν από την τότε Σοβιετική Ρωσία. 
Σε αντάλλαγμα, το Κίεβο υποχρεώθηκε να παραδώσει τρόφιμα στο Βερολίνο και τη Βιέννη. 
Έτσι λοιπόν στη συνέχεια απέστειλε 37.000 σιδηροδρομικά βαγόνια φορτωμένα με τρόφιμα.

Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα εάν οι Δυτικοί συνάδελφοί μας, πρώτα απ' όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διέψευδαν σήμερα δημοσίως αυτή την εκδοχή «τρόφιμα για όπλα», 
στην οποία εμμένουν πολλοί ειδικοί. Επίσης, τους καλώ να εξηγήσουν πώς αυτές οι 
συγκεκριμένες αποστολές προμηθειών συμβάλλουν στην πραγματικότητα στην παγκόσμια 
επισιτιστική ασφάλεια για την οποία ισχυρίζεστε ότι ανησυχείτε τόσο πολύ.



Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου να σχολιάσω δύο σημεία που διατυπώθηκαν από τον Υπουργό 
Μπλίνκεν. Έκανε κάποια αναλογία με την πολιορκία του Λένινγκραντ και κατηγόρησε τη Ρωσία 
ότι πολιορκεί τη Μαριούπολη και αφήνει τους κατοίκους της να λιμοκτονούν. Υπάρχουν πολλά 
στοιχεία από τους κατοίκους της Μαριούπολης που λένε ότι οι Αζόφ τους στερούσαν το φαγητό 
τους ακολουθώντας μια παλιά φασιστική παράδοση, ενώ αντίθετα ο δικός μας στρατός 
διακινδύνευε τη ζωή του παραδίδοντας ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, οι αντίπαλοί μας 
εξακολουθούν να παραμένουν κουφοί σε αυτά τα επιχειρήματα.

Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν σε συλλογική δράση αναφέροντας τη χθεσινή συνάντηση 
ορισμένων υπουργών που συζήτησαν σχετικά με την επισιτιστική κρίση. Αυτό είναι πολύ 
ενδεικτικό της βούλησης των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την πολυμέρεια και να προωθήσουν 
συνασπισμούς συμφερόντων, οι οποίοι θα υιοθετούν αποφάσεις που επιθυμούν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες αντί να επιδιώκουν τον πολυπόθητο συμβιβασμό.

Σας ευχαριστούμε.


