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Την"αυταρχική και ανέντιμη" στάση των ΗΠΑ κατήγγειλε η Βόρεια Κορέα επιρρίπτοντας στην
Ουάσινγκτον την ευθύνη για την αποτυχία επίτευξης μιας συμφωνίας στη δεύτερη σύνοδο
κορυφής των δύο χωρών, προειδοποιώντας ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της
Πιονγκγιάνγκ δεν θα λυθεί χωρίς μια νέα προσέγγιση.
Οισυζητήσεις ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και την Ουάσινγκτον βρίσκονται σε αδιέξοδο μετά το
φιάσκο της συνάντησης κορυφής στο Ανόι τον Φεβρουάριο ανάμεσα στον Βορειοκορεάτη ηγέτη
Κιμ Γιονγκ Ουν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Έναςεκπρόσωπος του βορειοκορεατικού υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι
επιχειρούν να μεταθέσουν την ευθύνη για την κατάρρευση των συνομιλιών στη σύνοδο μεταξύ του
Κιμ και του Τραμπ τον Φεβρουάριο εγείροντας ένα "εντελώς άσχετο θέμα". Δεν αποσαφήνισε σε τι
αναφερόταν.
"Ηυποκείμενη αιτία της αποτυχίας των συνομιλιών της συνόδου ΛΔΒΚ-ΗΠΑ στο Ανόι είναι η
αυταρχική και ανειλικρινής στάση που τήρησαν οι ΗΠΑ, επιμένοντας σε έναν σχεδιασμό που είναι
παντελώς αδύνατο να υλοποιηθεί", τόνισε ο εκπρόσωπος, που δεν κατονομάζεται, σε ανακοίνωση
που δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
"ΟιΗνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να μας μετακινήσουν ούτε στο ελάχιστο με την τακτική
τους και όσο περισσότερο αυξάνουν τις καχύποπτες και εχθρικές ενέργειες ενάντια στην ΛΔΒΚ,
τόσο περισσότερο σκληρή θα είναι η αντίδραση μας", πρόσθεσε.
Οεκπρόσωπος συμπλήρωσε ότι αν οι ΗΠΑ δεν προτείνουν ένα νέο σχέδιο, οι συνομιλίες για τα
πυρηνικά που έχουν παγώσει δεν θα ξαναξεκινήσουν ποτέ.
Κατάτη διάρκεια της ιστορικής συνάντησης κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
τον Ιούνιο 2018 στη Σιγκαπούρη, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ-Ουν δεσμεύθηκε να
εργασθεί για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου. Όμως η
επιφυλακτικότητα αυξήθηκε λόγω της απουσίας οποιασδήποτε προόδου και οι δύο ηγέτες
χώρισαν τον Φεβρουάριο στο Ανόι έχοντας διαφωνήσει. Ο Κιμ ζητούσε άρση των κυρώσεων σε

υπερβολικό βαθμό για τον Τραμπ, με αντάλλαγμα μία ανεπαρκή πρόοδο στο θέμα της
αποπυρηνικοποίησης.
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