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Η ακεραιότητα της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στις σχέσεις τους με το Καράκας 
«κατέρρευσε» μόλις η Ουάσινγκτον ένιωσε την επίδραση των αντιρωσικών κυρώσεων, δήλωσε στο
RIA Novosti ο Αλεξάντερ Σετίνιν (Alexander Shchetinin), διευθυντής του τμήματος Λατινικής 
Αμερικής του Ρωσικού ΥΠΕΞ.

«Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί ήρθαν σε άμεση επαφή με το Καράκας υπό τις παρούσες συνθήκες 
δείχνει ξεκάθαρα τον καιροσκοπισμό της εξωτερικής τους πολιτικής. Η όλη «προσέγγιση αρχών 
κατέρρευσε μόλις ο οικονομικός πόλεμος που εξαπέλυσε η Ουάσινγκτον εναντίον της Ρωσίας 
έδωσε την αντανάκλασή του  στην ίδια την αμερικανική οικονομία,» είπε χαρακτηριστικά.

‘’Είμαστε υπέρ της κατάργησης όλων των μονομερών περιοριστικών μέτρων που επέβαλαν οι 
ΗΠΑ κατά της νόμιμης κυβέρνησης της Βενεζουέλας υπό τον Νικολάς Μαδούρο, που στην 
πραγματικότητα στρέφονται εναντίον της χώρας αυτής και του λαού της. Είμαστε υπέρ της 
εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας στη βάση της ισότητας. Αυτή είναι η 
θέση αρχών μας και την έχουμε δηλώσει επανειλημμένα και με συνέπεια’’, δήλωσε ο διπλωμάτης.

«Ελπίζουμε ότι η επανέναρξη των επίσημων επαφών με τη νόμιμη κυβέρνηση της Βενεζουέλας, 
από πλευράς Ουάσινγκτον, θα δώσει τέλος στην φαρσοκομωδία, που είχε ξεκινήσει με το 
πρόσχημα του «προσωρινού προέδρου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η Wall Street Journal ανέφερε στις 9 Μαρτίου ότι ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να οργανώσει 
τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, του Σαουδάραβα πρίγκιπα 
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και του σεΐχη των Η.Α.Ε. Μοχάμεντ μπιν Ζέιντ Αλ Ναχιάν.

«Υπήρχε κάποια ελπίδα για ένα τηλεφώνημα, αλλά αυτό τελικά δεν συνέβη. Ήταν μέρος της 
προσπάθειας για το «άνοιγμα της στρόφιγγας»[του πετρελαίου]», δήλωσε στη WSJ, έγκυρη πηγή 
σε αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία, σχετικά με το περιβόητο τηλεφώνημα στον Σαουδάραβα 
πρίγκιπα.

Διάφοροι αρχηγοί κρατών απέρριψαν τις τελευταίες εβδομάδες αιτήματα του Λευκού Οίκου για 
συνομιλίες με τον Μπάιντεν. Αυτό συνέβη εν μέσω αυξανόμενων επικρίσεων για τις ενέργειες των 
Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο, σημειώνει η εφημερίδα.

Την ίδια ημέρα, το Forbes ανέφερε ότι ένα αιφνιδιαστικό ταξίδι ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ
στη Βενεζουέλα είχε προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις και στις δύο χώρες. Αλλά αν η επίσκεψη 
είχε ως στόχο να αντικαταστήσει το Ρωσικό πετρέλαιο και να περιορίσει τις τιμές του φυσικού 
αερίου, οι πιθανότητες επιτυχίας ήταν ελάχιστες. 
«Η συνεισφορά της Βενεζουέλας θα είναι ούτως ή άλλως μικρή, η βιομηχανία πετρελαίου της έχει 
καταστραφεί», δήλωσε ο Χοσέ Τόρο Χάρντι, διακεκριμένος οικονομολόγος της Βενεζουέλας. Ο 
Τόρο Χάρντι εκτιμά ότι θα χρειαστούν περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις και 
επτά έως οκτώ χρόνια, προκειμένου να μπορέσει να επανέλθει η παραγωγή της Βενεζουέλας στο 
προηγούμενο επίπεδό της. Η χώρα παρήγαγε το 1998, 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
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