
NYT: Η άρνηση των ηγετών του Μεξικού και της Βραζιλίας να συμμετάσχουν στη Σύνοδο 
Κορυφής της Αμερικανικής Ηπείρου θα συνιστούσε ταπείνωση για τον Μπάιντεν.

Η ενδεχόμενη άρνηση των προέδρων του Μεξικού και της Βραζιλίας να συμμετάσχουν στη Σύνοδο
Κορυφής της Αμερικανικής Ηπείρου στο Λος Άντζελες θα ήταν ένα «ταπεινωτικό πλήγμα» για τον 
ηγέτη των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Αυτή την εκτίμηση έκαναν οι New York Times.

Η εφημερίδα γράφει ότι η συνάντηση των ηγετών του Δυτικού Ημισφαιρίου που θα 
πραγματοποιηθεί από τις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, η οποία φαίνεται να έχει σχεδιαστεί με σκοπό 
να επιδείξει την αναβίωση της Αμερικανικής ηγεσίας στην περιοχή, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε
φιάσκο δημοσίων σχέσεων.

Μέρχρι στιγμής δεν έχουν αποσταλεί επίσημες προσκλήσεις και ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι δεν 
έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση σχετικά με το ποιοι θα προσκληθούν. Ωστόσο, σε ορισμένες 
χώρες υπάρχει ήδη αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η σύνοδος κορυφής 
προβλέπεται να αντιμετωπίσει πιεστικά ζητήματα σε μια εποχή που η περιοχή αγωνίζεται να 
ανακάμψει από μια βίαιη οικονομική ύφεση που προκλήθηκε από τη πανδημία, τον υψηλό 
πληθωρισμό, τη περιβαλλοντική υποβάθμιση και τη κατάρρευση των δημοκρατικών θεσμών.

«Ένας αυξανόμενος αριθμός αρχηγών κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, 
συμπεριλαμβανομένων των προέδρων του Μεξικού και της Βραζιλίας - των δύο μεγαλύτερων χωρών 
της περιοχής - εξετάζουν το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν, γεγονός που θα αποτελούσε ταπεινωτικό 
πλήγμα για τον Λευκό Οίκο«, επισημαίνει η εφημερίδα.

Όπως υπενθυμίζουν οι NYT, ο Χουάν Γκονζάλεζ, επικεφαλής της διεύθυνσης υποθέσεων του 
Δυτικού Ημισφαιρίου στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, δήλωσε στο Americas Quarterly ότι οι 
Κουβανοί αξιωματούχοι και οι πρόεδροι της Βενεζουέλας και της Νικαράγουας δεν θα 
συμπεριληφθούν [στους καταλόγους συμμετοχής]. Από την πλευρά του, ο Μεξικανός πρόεδρος 
Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση αν δεν 
προσκληθούν οι κυβερνήσεις αυτές. «Εάν αποκλειστούν, εάν δεν προσκληθούν όλοι, η μεξικανική 
κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί, αλλά εγώ δεν θα πάω», δήλωσε ο Λόπες Ομπραδόρ.

Η προειδοποίηση του Λόπες Ομπραδόρ βρήκε ανταπόκριση από τους αριστερούς προέδρους της 
Βολιβίας και της Ονδούρας. Η ομάδα της Καραϊβικής απείλησε επίσης να μποϊκοτάρει τη 
συνάντηση εάν ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό, ο οποίος 
αναγνωρίζεται από τις ΗΠΑ ως αρχηγός κράτους, προσκληθεί αντί του προέδρου της Βενεζουέλας 
Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με αρκετούς Βραζιλιάνους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο πρόεδρος της Βραζιλίας 
Ζαΐρ Μπολσονάρου δεν θα παραστεί επίσης στη σύνοδο κορυφής - ο Βραζιλιάνος πρόεδρος έχει 
ψυχρές σχέσεις με την Ουάσιγκτον.

«Οι κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής θέλουν να δείξουν στην Ουάσινγκτον ότι δεν κάθεται πλέον 
στην κεφαλή του τραπεζιού και ότι πρόκειται για μια σύνοδο κορυφής ίσων, αντί ο θείος Σαμ να 
αποφασίζει μονομερώς ποιος θα είναι στη λίστα των προσκεκλημένων», σχολίασε ο συντάκτης του 
Americas Quarterly, Μπράιαν Γουίντερ:
«Πολλές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής αισθάνονται ότι η διαχείριση της λίστας των 
προσκεκλημένων από τον Μπάιντεν είναι μια απωθημένη προσπάθεια να γυρίσει το ρολόι πίσω στη 
δεκαετία του 1990 ή στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η Ουάσινγκτον καθόταν ξεκάθαρα στην 
κεφαλή του περιφερειακού τραπεζιού. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει, φυσικά. Οι χώρες της Λατινικής 
Αμερικής έχουν πλέον την Κίνα ως εταίρο και αισθάνονται πιο δυνατές να αψηφήσουν τις Ηνωμένες



Πολιτείες και να προσπαθήσουν να καταλάβουν ένα ενδιάμεσο έδαφος μεταξύ των δύο 
υπερδυνάμεων».

Όσον αφορά το γενικότερο πνεύμα αυτής της κίνησης ο αρθρογράφος το αποδίδει στο εξής:
«Η όλη διαμάχη έχει μια σαφή μετα-ιμπεριαλιστική αίσθηση: Η μία μετά την άλλη, πολλές 
κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής τραβούν μια γραμμή στην άμμο, λέγοντας ότι
οι πρόεδροί τους δεν θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής της Αμερικανικής Ηπείρου τον επόμενο 
μήνα, εκτός εάν η οικοδέσποινα Ουάσινγκτον συμφωνήσει να προσκαλέσει τους πάντες, 
συμπεριλαμβανομένων των δικτατοριών της περιοχής στην Κούβα, τη Νικαράγουα και τη Βενεζουέλα.
Αλλά αυτό που για πολλούς μοιάζει με Λατινοαμερικάνικη αλληλεγγύη ή με μια χρυσή ευκαιρία να το 
βάλουν στο μάτι του θείου Σαμ, λέει επίσης μια λιγότερο κολακευτική ιστορία για την τρέχουσα 
πολιτική πραγματικότητα της περιοχής -δηλαδή, μια αμφιταλαντευόμενη στάση απέναντι στη 
δημοκρατία».

Ανεξάρτητα από το κατά πόσον συμφωνεί κανείς, ιδιαίτερα με την τελευταία διαπίστωση του  
Γουίντερ, που λίγο ως πολύ κρύβει τη προσωπική του ενόχληση επειδή με τον τρόπο αυτό 
«αμφισβητούνται οι Αμερικανικές αντιλήψεις ως προς την έννοια της Δημοκρατίας», σημασία έχει 
ότι δεν παύει να είναι ένα πολιτικό – ιδεολογικό χαστούκι στον ίδιο τον Μπάιντεν και στη 
πολιτική των Δημοκρατικών.

Και ο ίδιος το επιβεβαιώνει με το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει σε άρθρο του στο foreign 
Affairs:

«Η ιδέα ότι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής ακολουθούν ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική σύμφωνα 
με τα δικά τους κυρίαρχα συμφέροντα δεν θα πρέπει να εκπλήσσει κανέναν. Με τον τρόπο αυτό, 
όμως, οι χώρες αυτές ανατρέπουν τις μακροχρόνιες προσδοκίες σχετικά με το πώς θα 
συμπεριφερθούν τα επόμενα χρόνια όσον αφορά τις πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές 
συμμαχίες τους. Είναι δύσκολο να ξεφύγει κανείς από την αίσθηση ότι ο παγκόσμιος γεωπολιτικός 
χάρτης επανασχεδιάζεται. Προσθέστε επίσης και τη προσήλωση και την υποστήριξη της Λατινικής 
Αμερικής στον αυξανόμενο κατάλογο των πραγμάτων που η Ουάσινγκτον δεν μπορεί πλέον να θεωρεί
δεδομένα».

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βγάζουν κι άλλοι γλώσσα απέναντι στη μεγαλοιδεατική πολιτική 
των αυθαιρεσιών της Ουάσιγκτον.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε σκεπτικισμό για την ένταξη των δύο 
σκανδιναβικών χωρών στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Παρακολουθούμε επί του παρόντος τις εξελίξεις. Προς το παρόν δεν έχουμε θετική θέση για την 
ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν στους δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος ηγέτης κατηγόρησε επίσης τη Σουηδία και τη Φινλανδία ότι υποθάλπουν 
τρομοκράτες, λέγοντας ότι αυτές οι «σκανδιναβικές χώρες είναι σαν ξενώνες για τρομοκρατικές 
ομάδες».  "Υπάρχουν υποστηρικτές της τρομοκρατίας στο κοινοβούλιο. Κι εμείς δεν μπορούμε να 
είμαστε θετικοί σε αυτό», πρόσθεσε ο Ερντογάν. (ο όρος τρομοκρατικές οργανώσεις αναφέρεται 
στα μέλη του απαγορευμένου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) της Τουρκίας - σ.σ.).

Τον Ιούλιο του 2020, η Τουρκία επέκρινε μια τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 
Σουηδού υπουργού Εξωτερικών και μελών της τρομοκρατικής ομάδας YPG/PKK, του συριακού 
παρακλαδιού του PKK. Το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι το περιστατικό εγείρει 



σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ειλικρίνεια της Σουηδίας όσον αφορά την προτεραιοποίηση του 
ζητήματος της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τον κανoνισμό του ΝΑΤΟ, κάθε απόφαση για τη διεύρυνση πρέπει να λαμβάνεται
ομόφωνα, γεγονός που ουσιαστικά δίνει στην Τουρκία το δικαίωμα να ασκήσει βέτο στην 
εισδοχή νέων μελών στη συμμαχία.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, στρατηγός Σεργκέι Σοϊγκού, συζήτησε τηλεφωνικά την 
κατάσταση στην Ουκρανία με τον επικεφαλής του Πενταγώνου Λόιντ Όστιν. Αυτό αναφέρεται σε 
ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

«Συζήτησαν επείγοντα θέματα διεθνούς ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην 
Ουκρανία. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς», ανέφερε η 
δήλωση του Ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί συνιστά μια οποιαδήποτε προσέγγιση, δεδομένου ότι 
δεν ακολουθεί τη κλασσική διπλωματική οδό, εφόσον ότι δεν πραγματοποιείται μέσω του ΥΠΕΞ.
Επιπλέον ενώ  από τη μια αποκαλύπτει  χαρακτήρα αμεσότητος, από την άλλη αποφεύγει το 
στόχαστρο της ευρύτερης δημοσιότητας.
Όπως πάντως και 'χουν τα πράγματα, είναι κάτι που εν μέσω πλήρους ψυχρότητας των σχέσεων και
διακοπής των απ' ευθείας συνομιλιών, δεν μπορεί να περάσει χωρίς ιδιαίτερη αξιολόγηση. Είναι μια
κίνηση που αν μη τι άλλο, αναγνωρίζει τουλάχιστον την ισχύ του αντιπάλου. 
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