
Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι με τη μεριά της Ρωσίας...

Εκπρόσωποι 18 χωρών συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής των BRICS συν, η οποία διεξήχθη με
τηλεδιάσκεψη υπό την Κινεζική προεδρία. Την παραμονή της συνόδου κορυφής των BRICS 
(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική), το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν 
αποκάλυψε τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων στον διευρυμένο διάλογο υψηλού επιπέδου. 
Ακόμη και λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δεν 
έδωσε ακριβή κατάλογο των χωρών που συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής σε τακτική συνέντευξη 
Τύπου. Ως αποτέλεσμα, εκτός από τις πέντε BRICS, 13 χώρες επιπλέον χώρες συμμετείχαν στο 
διάλογο: Αλγερία, Αργεντινή, Καμπότζη, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Φίτζι, Ινδονησία, Ιράν, 
Καζακστάν, Μαλαισία, Σενεγάλη, Ταϊλάνδη και Ουζμπεκιστάν.

Η πρόθεση ορισμένων κρατών να ενταχθούν στα BRICS αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης 
σημασίας του οργανισμού και ότι απολαμβάνει επάξια κύρος, επισημαίνει ο Βλαντίμιρ 
Σαποβάλοφ, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορίας και Πολιτικής του Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Μόσχας, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ρωσικής Ένωσης Πολιτικής 
Επιστήμης και εμπειρογνώμονας του Κέντρου ¨εφαρμοσμένης έρευνας και Προγραμματισμού.

Πρώτα απ' όλα, πρέπει να τονιστεί ότι η σύνοδος κορυφής των BRICS, η ενεργός συμμετοχή της 
Ρωσίας σε αυτήν και η συνεργασία που πραγματοποιεί η Ρωσία με τις χώρες μέλη των BRICS 
αποδεικνύουν σαφώς ότι οι δηλώσεις της Δύσης ότι όλος ο κόσμος έχει ενωθεί εναντίον της Ρωσίας
είναι εντελώς αναληθείς.

Πράγματι, ένα μέρος του κόσμου είναι εναντίον της Ρωσίας. Αλλά αυτό το ασήμαντο μέρος είναι 
οι δυτικές χώρες, οι οποίες είναι ενωμένες στο μπλοκ του ΝΑΤΟ και ορισμένα άλλα κράτη. 
Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, δηλαδή οι χώρες της Ασίας, της Αφρικής και 
της Λατινικής Αμερικής, δεν έχουν καμία σχέση με την αντι-Ρωσική πολιτική. Και ο τόνος, το 
περιεχόμενο και οι αρχές της διάδρασης της Ρωσίας με τις χώρες αυτές παραμένουν οι ίδιες. Ούτε 
η Βραζιλία, ούτε η Ινδία, ούτε η Νότια Αφρική, πόσο μάλλον η Κίνα, συγκαταλέγονται στις 
χώρες που ακολουθούν μη φιλική πολιτική έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και ας 
υπενθυμίσουμε ότι οι χώρες αυτές είναι ηγέτιδες στις περιοχές τους.

Είναι γνωστό ότι τα BRICS έχουν δημιουργηθεί εδώ και πολύ καιρό. Δημιουργήθηκαν ως ένας 
οργανισμός που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου, οι 
οποίες, πράγματι, έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά και κοινά συμφέροντα. Οι BRICS έχουν 
αντέξει στο χρόνο και αποτελούν πλέον μια από τις βασικές πλατφόρμες για τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ διαφορετικών χωρών και τη διαμόρφωση κοινών 
συμφερόντων. Και αυτή η σύνοδος κορυφής δεν αποτελεί εξαίρεση.

Στην πραγματικότητα, οι BRICS, και όχι, για παράδειγμα, οι G7, είναι η πλατφόρμα που 
εκφράζει τη γνώμη ενός σημαντικού μέρους του κόσμου. Επιπλέον, σήμερα διαπιστώνουμε την 
τάση για διεύρυνση των BRICS. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι, αφενός, μια φυσική 
διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, είναι αρκετά θετική. Ουσιαστικά, μιλάμε για το γεγονός ότι 
προέκυψε η ανάγκη να συμπεριληφθούν περισσότερες χώρες που έχουν επίσης σημαντική 
θέση στην παγκόσμια οικονομία και πολιτική σε έναν οργανισμό που αρχικά ξεκίνησε ως μια 
κοινότητα χωρών - επικεφαλής ορισμένων μακροπεριφερειών. Υπό αυτή την έννοια, η 
πρόθεση ορισμένων χωρών να ενταχθούν στα BRICS αποδεικνύει τη σημασία του οργανισμού
και ότι απολαμβάνει το κύρος που του αξίζει.

***



Οι χώρες BRICS στο Πεκίνο εξέτασαν δύο επιλογές. Αυτό αναφέρθηκε από το RIA Novosti. Η 
πρώτη επιλογή ήταν η υιοθέτηση ενός εγγράφου σχετικά με τις απειλές και τις κυρώσεις της 
Δύσης. Οι πέντε χώρες BRICS αποφάσισαν να συνεχίσουν να συναλλάσσονται με τους κανόνες
του Παγκόσμιου Οργανισμού.

Οι ηγέτες των χωρών συζήτησαν τον μεγάλης κλίμακας οικονομικό, ψυχολογικό και 
γενικότερο πόλεμο που διεξάγει η Δύση εναντίον της Ρωσίας και της Κίνας. Οι BRICS 
σκοπεύουν να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην καταπολέμηση των δευτερογενών 
κυρώσεων.

Επιπλέον, εξετάστηκε η δυνατότητα εισδοχής νέων μελών στις BRICS. Υπήρχαν ανέκαθεν 
πολλά πρόθυμα μέλη, αλλά οι ηγέτες της συμμαχίας δεν επιζητούσαν πραγματικά μια τέτοια 
τροπή των γεγονότων. Αυτό όμως έχει πλέον αλλάξει, και τον Μάιο του τρέχοντος έτους, η 
προεδρεύουσα χώρα, η Κίνα, ξεκίνησε τη διαδικασία ένταξης νέων μελών και τη μετατροπή 
των BRICS σε κάτι διαφορετικό και νέο - μια συμμαχία σχεδόν ολόκληρου του 
αναπτυσσόμενου κόσμου ενάντια στην παρανοϊκή Δύση. Αυτή τη φορά υπήρξε πολύ σοβαρή 
συζήτηση για ένα τέτοιο θέμα, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.


