
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Ελβετία βρίσκονται στην πρώτη τριάδα του καταλόγου 
των μη φιλικών χωρών που έχουν γίνει οι κύριοι υπαίτιοι των επερχόμενων κρίσεων στον κόσμο, 
προκαλώντας αύξηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος της 
Κρατικής Δούμας Βιατσεσλάβ Βολόντιν.

Όπως σημείωσε ο Βολόντιν στο λογαριασμό του στο Telegram, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν 
τις περισσότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας - 1983, στη δεύτερη θέση - Καναδάς (1402), στην 
τρίτη - Ελβετία (1361), στην τέταρτη - Βρετανία (1360), στην πέμπτη - χώρες της ΕΕ ( 1199), έκτη 
- Αυστραλία (1150), έβδομη - Ιαπωνία (902).

Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής υπενθύμισε ότι συνολικά 10.536 κυρώσεις επιβλήθηκαν κατά της
Ρωσίας: πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 - 2.754, μετά - άλλες 7.782.

«Επιβάλλοντας παράνομες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, τα κράτη αυτά προκάλεσαν αύξηση των 
τιμών των ενεργειακών πόρων και των τροφίμων. Αυτοί είναι οι κύριοι υπαίτιοι των σημερινών 
προβλημάτων και των επερχόμενων κρίσεων σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο πρόεδρος της Κρατικής 
Δούμας.

Ωστόσο η υποκρισία και η παραπληροφόρηση συνεχίζεται απρόσκοπτα από τη Συλλογική Δύση, 
με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ (WFP), Ντέιβιντ 
Μπίσλεϊ, «να απευθύνει έκκληση προς τη Μόσχα να ανοίξει την πρόσβαση στα θαλάσσια λιμάνια της 
Ουκρανίας» !!!!!!

Η απάντηση βέβαια δεν άργησε να έρθει από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας 
Αντρέι Ρουντένκο, ο οποίος δήλωσε:

Η αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης στον κόσμο απαιτεί την άρση των αντιρωσικών 
κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, οι οποίες εμποδίζουν το ελεύθερο εμπόριο.

Αυτό αναφέρεται από το TASS.

«Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο να απευθυνθούμε στη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά 
και να δώσουμε προσοχή σε όλο το σύμπλεγμα των λόγων που προκάλεσαν την τρέχουσα 
επισιτιστική κρίση. Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν εναντίον της 
Ρωσίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες παρεμποδίζουν το 
κανονικό ελεύθερο εμπόριο τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του σιταριού, των λιπασμάτων και 
άλλων αγαθών», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

Εξ άλλου μην ξεχνάμε ότι τα λιμάνια δεν έκλεισαν ούτε παραμένουν κλειστά με ευθύνη της 
Ρωσίας.

Και όπως γράψαμε και προηγουμένως με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Άμυνας της 
Ρωσίας, η κατάσταση έχει ως εξής :

Επιπλέον, 75 ξένα πλοία από 17 χώρες παραμένουν αποκλεισμένα σε 7 Ουκρανικά λιμάνια 
(Χερσώνα, Νικολάεφ, Τσερνομόρσκ, Οτσάκοφ, Οδησσός, Γιούζνι και Μαριούπολη).

Η απειλή βομβαρδισμών και ο υψηλός κίνδυνος ναρκών που δημιουργήθηκε με ευθύνη των αρχών 
του Κιέβου στα χωρικά του ύδατα εμποδίζει τα πλοία να εξέλθουν με ασφάλεια από τα λιμάνια και 
να φθάσουν στην ανοιχτή θάλασσα.



Προς επίρρωση αυτού, η Ρωσική Ομοσπονδία ανοίγει καθημερινά από τις 08:00 έως τις 19:00 (ώρα
Μόσχας) έναν ανθρωπιστικό διάδρομο, ο οποίος είναι μια ασφαλής λωρίδα νοτιοδυτικά των 
χωρικών υδάτων της Ουκρανίας, μήκους 80 ναυτικών μιλίων και πλάτους 3 ναυτικών μιλίων.

Λεπτομερείς πληροφορίες στα αγγλικά και στα ρωσικά σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του 
θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου μεταδίδονται καθημερινά κάθε 15 λεπτά στο 
ραδιόφωνο VHF στο διεθνές κανάλι 14 και 16.

Ταυτόχρονα, οι αρχές του Κιέβου συνεχίζουν να αποφεύγουν τη συνεργασία με εκπροσώπους 
κρατών και πλοιοκτητριών εταιρειών για την επίλυση του ζητήματος της εξασφάλισης της 
ασφαλούς διέλευσης ξένων πλοίων προς την περιοχή συγκέντρωσης.

Ο κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα από τις Ουκρανικές νάρκες που παρασύρονται από τις άγκυρές τους 
κατά μήκος των ακτών των λοιπών κρατών της Μαύρης Θάλασσας, εξακολουθεί να υφίσταται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό.

Η Ρωσική Ομοσπονδία λαμβάνει ένα πλήρες φάσμα ολοκληρωμένων μέτρων για τη διατήρηση της 
ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας στα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής 
Θάλασσας.


