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Η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι έβαλε μια νάρκη στο 
σημείο όπου συγκλίνουν οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ και τη κατάσταση γύρω από τα Στενά της Ταϊβάν. 
Άναψε το σπίρτο, αλλά παραμένει αβέβαιο αν θα πυροδοτήσει πραγματικά τη νάρκη. Σύμφωνα 
με το πρόγραμμα του ταξιδιού της Πελόζι στην Ασία, όπως αναφέρθηκε από τα αμερικανικά μέσα 
ενημέρωσης, το ταξίδι της περιλαμβάνει την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία και τη 
Σιγκαπούρη, ενώ η νήσος Ταϊβάν αναφέρεται ότι « ενδεχομένως να επιχειρηθεί» . Πολλοί 
πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα τέχνασμα της Πελόζι, η οποία είναι πολύ πιθανό να πετάξει στο 
νησί της Ταϊβάν από την Ιαπωνία και να κάνει μια ξαφνική επίσκεψη.

Αυτού του είδους το ύπουλο τέχνασμα είναι πράγματι δύσκολο να προβλεφθεί, αλλά ένα πράγμα 
είναι βέβαιο: Η Κίνα θα λάβει ισχυρά μέτρα για να απαντήσει αποφασιστικά και να 
αντιδράσει, και θα αφήσει τον τεράστιο κίνδυνο που δημιούργησε η Πελόζι να έχει αντίκτυπο 
στην ίδια. Αυτό δεν είναι μόνο μια σταθερή και ξεκάθαρη στάση, αλλά σίγουρα θα 
συνοδεύεται από ένα ισχυρό και συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Η απάντηση της Κίνας ήταν σαφής, όπως πάντα. «Όσοι παίζουν με τη φωτιά, θα καούν από 
αυτήν». Αυτό ειπώθηκε στην Πελόζι και στις αποσχιστικές δυνάμεις της Ταϊβάν που την 
υποστηρίζουν. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το αποκάλεσε μια μεταφορά που η Κίνα 
τείνει να χρησιμοποιεί τακτικά. Παρερμήνευσε και εκτίμησε εντελώς λάθος την ουσία και τη 
βαρύτητα αυτής της φράσης. Κάθε πράξη που θα πατήσει την κόκκινη γραμμή θα χτυπήσει 
σίγουρα στο σιδερένιο τείχος της αντεπίθεσης της Κίνας. Οι επανειλημμένες δημόσιες 
προειδοποιήσεις της Κίνας δεν είναι καθόλου αστείες. Η Ουάσιγκτον θα πρέπει να ανατρέξει στην 
ιστορία για να δει ότι η Κίνα πάντα κρατούσε τον λόγο της.

Ανεξάρτητα από την άποψη του διεθνούς δικαίου ή της διεθνούς ηθικής, που καθιστά νόμιμο 
και απαραίτητο για την Κίνα να διαφυλάξει την εθνική της κυριαρχία και την εδαφική της 
ακεραιότητα από προκλήσεις. Σήμερα, η βούληση και η ικανότητα της Κίνας στο θέμα αυτό 
είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επανέλαβε ότι εμμένει στην 
πολιτική της «μίας ενιαίας Κίνας» και ότι δεν υποστηρίζει την «ανεξαρτησία της Ταϊβάν». Τι είδους
συμπεριφορά είναι τότε μια επίσκεψη στο νησί της Ταϊβάν από το «νούμερο 3 πρόσωπο» της 
Ουάσιγκτον; «Αν έρθετε να με προσβάλλετε, θα σας κάνω να υποστείτε τις συνέπειες». Αυτή δεν 
είναι η Κίνα που απειλεί ή εκφοβίζει κανέναν, αλλά η Κίνα που διασφαλίζει και υπερασπίζεται
τα δικά της βασικά συμφέροντα.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η κατανόηση της σοβαρότητας της παρούσας κατάστασης είναι πολύ 
ανεπαρκής στους πολιτικούς κύκλους της Ουάσινγκτον και ότι κυκλοφορούν ορισμένες 
λανθασμένες απόψεις που παραπλανούν την κοινή γνώμη. Αυτοί οι αντι-κινέζοι πολιτικοί και τα 
μέσα ενημέρωσης σκαλίζουν τη φωτιά. Από τη μία πλευρά, λένε ότι αν η Πελόζι επισκεφθεί 
πράγματι το νησί της Ταϊβάν, θα είναι η «κορύφωση της πολιτικής της καριέρας». Από την άλλη 
πλευρά, αν δεν πάει, θα «προσφέρει στην Κίνα κάποιο είδος επιτυχίας» και ότι δεν μπορεί να 
αφήσει την Κίνα να αποφασίσει εκείνη πού μπορεί να πάει. Το θέμα είναι ότι η Ταϊβάν είναι 
έδαφος της Κίνας, όχι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να έρχονται και να φεύγουν κατά 
βούληση. Αν έρχεστε απρόσκλητοι με κακή πρόθεση, φυσικά και έχουμε το δικαίωμα και την 
υποχρέωση να σας αντιμετωπίσουμε.



Η Διοίκηση Ναυτικής Ασφάλειας της Πινγκτάν στην επαρχία Φουτζιάν εξέδωσε προειδοποίηση για
τη ναυσιπλοΐα την Παρασκευή, λέγοντας ότι θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές ασκήσεις με 
πραγματικά πυρά στα ύδατα κοντά στο νησί Πινγκτάν, το Σάββατο από τις 8 π.μ. έως τις 9 μ.μ. Θα 
απαγορευτεί η είσοδος σε όλα τα πλοία. Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά σημαίνει χρήση 
σφαιρών που «αβλεπεί» και όσοι εισέλθουν χωρίς άδεια θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Δεν 
αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες ασκήσεις με πραγματικά πυρά τις επόμενες ημέρες. Εάν 
χρειαστεί, θα μπορούσαμε επίσης να οριοθετήσουμε περιοχές δοκιμών πυραύλων και να 
διεξάγουμε βαλλιστικές δοκιμές. Κατά τη διάρκεια της ευαίσθητης περιόδου, ο Λαϊκός 
Απελευθερωτικός Στρατός θα παρακολουθεί εγκαίρως το αεροπλάνο του Πελόσι. Εάν εντοπιστεί 
να πετάει προς τον εναέριο χώρο μας, τα μαχητικά αεροσκάφη της ΛΔΚ θα μπορούσαν να το 
προειδοποιήσουν, να το ακολουθήσουν, να το αναχαιτίσουν, να παρέμβουν ηλεκτρονικά, να το 
αναγκάσουν να προσγειωθεί ή να το οδηγήσουν πίσω. Κατά τη διαδικασία αυτή, μπορεί να 
προκύψουν οποιεσδήποτε συνέπειες και η ευθύνη γι αυτές θα ανήκει εξ ολοκλήρου στις ΗΠΑ.

Κάποιοι μπορεί να πουν, δεν είναι αυτή μια κίνηση που θα προκαλέσει πόλεμο με τις ΗΠΑ; Από 
αυτή την άποψη, ο καθένας μπορεί να θυμηθεί τις Κινεζικές Αρχές σχετικά με τον εμπορικό πόλεμο
που λένε ότι η Κίνα μπορεί : να μην επιθυμεί έναν εμπορικό πόλεμο, να μην τον φοβάται αλλά να 
πρέπει να τον διεξάγει όταν αυτός είναι απαραίτητος. Άλλοι λένε ότι αν η Πελόζι εισέλθει κρυφά 
στην Ταϊβάν μέσω ενός πολιτικού αεροσκάφους, θα ήταν δύσκολο να αναγνωριστεί το αεροπλάνο. 
Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, αν έρχεται και φεύγει με τέτοιο τρόπο, μπορεί να μην είμαστε σε 
θέση να προβούμε εγκαίρως σε αντίποινα, αλλά η Πελόζι θα είναι αυτή που θα κουβαλάει στο 
μέλλον την ντροπή. Η κίνησή της θα μείνει επίσης στη μνήμη μας και μια μέρα θα πρέπει να 
την ξεπληρώσει.

Με λίγα λόγια, έχουμε τρόπους να αυξήσουμε το ρίσκο της «παράστασης» της Πελόζι μέσω 
της επίσκεψης, να αυξήσουμε σημαντικά το κόστος της παράστασής της και να ενισχύσουμε 
το τίμημα που πρέπει να πληρώσει. Ας συνειδητοποιήσει βαθιά η Πελόζι ότι το νησί της 
Ταϊβάν δεν είναι ένα μέρος όπου μπορεί να αλωνίζει. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι το πώς θα 
αντιδράσει η Κίνα εξαρτάται από τον βαθμό της πρόκλησης από τις ΗΠΑ και την ηγεσία του 
Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος της Ταϊβάν και οι όποιες ενέργειες της ΛΔΚ είναι 
αμυντικές. Προστατεύουμε την πατρίδα και τη χώρα μας και είμαστε με την πλευρά της 
απόδοσης δικαιοσύνης. Η «νάρκη» που συνιστά η επίσκεψη της Πελόζι στην Ταϊβάν, είναι 
καλύτερα να εξαλειφθεί εκ των προτέρων από την ίδια την  Ουάσιγκτον.


