
Η επίσκεψη της Πελόζι στην Ταϊβάν θα γίνει κομμάτια από την ίδια την ιστορία σαν άχρηστο 
χαρτί για τα σκουπίδια.

Άρθρο της Σύνταξης των Global Times

Το απόγευμα της Τετάρτης, η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι
εγκατέλειψε το νησί Ταϊβάν της Κίνας και πέταξε για τη Νότια Κορέα. Κατά τη διάρκεια της 
19ωρης παραμονής της στην Ταϊβάν, η Πελόζι και η Τσάι Ινγκ-Γουέν έκαναν ένα «διπλό νούμερο»,
η καθεμία με τις δικές της απόκρυφες σκέψεις. Τα σχόλιά τους έμοιαζαν με τις ίδιες παλιές ατάκες 
που είχαν προβάρει πολλές φορές στο παρελθόν. Κολάκευαν η μία την άλλη και έδειχναν 
ενθουσιασμένες και εμπνευσμένες. Αυτό φάνηκε όχι μόνο παράξενο αλλά και κακόγουστο με 
δεδομένη την ένταση στα Στενά της Ταϊβάν.

Για να δείξει τη λεγόμενη ισχυρή υποστήριξή της προς το νησί, η Πελόζι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ 
«στέκονται στο πλευρό της Ταϊβάν». Πιθανότατα ήθελε να εντυπωσιάσει τον κόσμο ως ένας 
82χρονος λαός που «προσφέρει υποστήριξη» στην Ταϊβάν παρά τον κίνδυνο, ένας τρόπος για να 
καλύψει τον κακό σκοπό της επίσκεψής της. Αυτό μας θυμίζει ένα σύνηθες φαινόμενο στη 
διεθνή κοινότητα τα τελευταία χρόνια: εκείνοι που κάποιοι πολιτικοί των ΗΠΑ ισχυρίζονται 
ότι στέκονται στο πλευρό τους, τελικά θα έχουν πρόβλημα.

Ως η τρίτη στην ιεραρχία πολιτικός των ΗΠΑ, η Πελόζι δήλωσε ξεδιάντροπα ότι οι ΗΠΑ «δεν 
θα εγκαταλείψουν τη δέσμευσή τους προς την Ταϊβάν», παραβιάζοντας τις σοβαρές πολιτικές 
δεσμεύσεις της Ουάσινγκτον έναντι της Κίνας. Πού είναι η εθνική αξιοπιστία των ΗΠΑ; Ενώ η 
Πελόζι ισχυρίζεται ότι αντιτίθεται στις «μονομερείς προσπάθειες αλλαγής του status quo», πήρε 
την πρωτοβουλία να προκαλέσει προβλήματα για τα δικά της πολιτικά συμφέροντα, υποκινώντας 
απερίσκεπτα τις δυνάμεις της «ανεξαρτησίας της Ταϊβάν» και μάλιστα διακηρύσσοντας ότι ελπίζει 
το ταξίδι της να «ανοίξει το δρόμο για άλλες επισκέψεις Αμερικανών βουλευτών». Πώς θα 
μπορούσε αυτό να μην αλλάξει το status quo;

Επιπλέον, η Πελόζι διατύπωσε μια θέση, ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την Ταϊβάν για την 
«αντιμετώπιση των εξωτερικών προκλήσεων», στην πραγματικότητα ζητούσε από την αρχή του 
Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος (DPP) του νησιού να της αποδώσει φόρο τιμής με 
συγκαλυμμένη μορφή. Υπονομεύει την Ταϊβάν, ενώ τη βάζει ταυτόχρονα σε μια 
πυριτιδαποθήκη. Κατά μία έννοια, η επίσκεψη της Πελόζι στην Ταϊβάν είναι σχεδόν σαν να 
την τεμαχίζει.

Προφανώς, τα μάτια της Πελόζι είναι πάντα στραμμένα στο πόσα εσωτερικά πολιτικά οφέλη θα της
αποφέρει αυτή η κίνηση. Η Τσάι πρέπει να δείξει ότι κολακεύεται, αλλά είναι δύσκολο να μην 
σκεφτεί το τίμημα που θα πληρώσει η ηγεσία του DPP μετά την επιστροφή της Πελόζι στις ΗΠΑ. 
Αυτή η ανησυχία και το άγχος δεν θα απαλυνθούν, αλλά θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται και 
να εντείνονται, μετατρεπόμενες τελικά σε συλλογική απόγνωση των δυνάμεων ανεξαρτησίας 
της Ταϊβάν μπροστά στη γενική τάση της επανένωσης των δύο πλευρών των Στενών.

Για την Πελόζι, η οποία έχει ελάχιστο χρόνο στην πολιτική της καριέρα, η επίσκεψη αυτή 
ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τη ματαιοδοξία της. Εισέπραξε την «τιμητική μεταχείριση» σαν 
«χήρα αυτοκράτειρα». Όταν τα μέσα ενημέρωσης των δυνάμεων υπέρ της ανεξαρτησίας 
περιέγραφαν την επιλογή του ξενοδοχείου της Πελόζι, χρησιμοποίησαν ακόμη και τη φράση 
«αυτοκρατορική επιλογή». Επιπλέον, δείτε πόσο δουλική ήταν η Τσάι όταν συναντούσε την 
Πελόζι, υποκλινόταν και ξυνόταν. Αφήνοντας στην άκρη τις βρώμικες πράξεις των 
αποσχιστών της Ταϊβάν που μετατράπηκαν σε προδότες για προσωπικά οφέλη, η δουλικότητα 
τους και μόνο είναι αρκετή για να τους καρφώσει στον στύλο της ντροπής στην ιστορία.



Η Πελόζι είναι μια πολύ τυπική πολιτικός της Ουάσιγκτον, αλαζονική, παρανοϊκή και πρόθυμη να 
δώσει παράσταση. Πολλοί άνθρωποι πιθανότατα θυμούνται ακόμη τη σκηνή όπου έσκισε 
δημοσίως το δικό της αντίγραφό από την ομιλία του τότε προέδρου Τραμπ για την 
«κατάσταση της Ένωσης» το 2020. Δήλωσε μάλιστα με επιδεικτικό τρόπο ότι το έσκισε 
επειδή ήταν ένα «μανιφέστο αναληθειών». Πόσο ειρωνικό. Τα ψέματά της στην Ταϊπέι θα 
σκιστούν κι αυτά επίσης ανελέητα από την ιστορία.

Στη μακρά πολιτική καριέρα της Πελόζι, τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι σπάνιες. Έχει παίξει κυρίως 
το ρόλο εκείνου που κυνηγάει τα μικρολαθάκια. Με άλλα λόγια, δεν φιλοδοξεί να είναι καθόλου 
εποικοδομητική ή να λάβει υπόψη της τη μεγάλη εικόνα. Μια τέτοια προσωπικότητα, η οποία 
έκλεισε τα μάτια στην αντιπολίτευση όλων των κομμάτων, στην ειρήνη και στη σταθερότητα 
των Στενών της Ταϊβάν, επέμεινε να πάει στο νησί για να στήσει ένα σόου με κλόουν. Το 
γεγονός ότι ένα τόσο στενόμυαλο άτομο μπορεί να γίνει ακόμη και ο Νο 3 πολιτικός στην 
Ουάσιγκτον είναι αρκετά σοκαριστικό για τους ανθρώπους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη φορά πολλοί Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί, όπως ο Μάικ Πομπέο και 
ο Μάρκο Ρούμπιο ξεσηκώθηκαν έντονα και έκαναν διακομματικό θόρυβο εναντίον της Κίνας. 
Αυτό έκανε τον Λευκό Οίκο να έχει ενδοιασμούς, φοβούμενος ότι θα επικριθεί ως «μαλθακός 
απέναντι στην Κίνα», και τους έκανε το χατίρι να αφήσει να εξελιχθεί η επίσκεψη της Πελόζι στην 
Ταϊβάν. Η πολιτική των ΗΠΑ για την Κίνα έχει στην πραγματικότητα βουλιάξει σε μια τόσο 
στρεβλή ατμόσφαιρα που ο πραγματισμός και ο ορθολογισμός έχουν βγει από τη μέση. Τα 
ριζοσπαστικά, αλαζονικά και ριψοκίνδυνα λόγια και πράξεις έχουν καταστεί αχαλίνωτα.

Το γελοίο είναι ότι μετά την επιείκεια που  ζήτησε η Ουάσινγκτον σχετικά με το προκλητικό ταξίδι 
της Πελόζι, παρακάλεσε την Κίνα να μην κλιμακώσει τα αντίμετρα. Τι αλαζονικό και θλιβερό 
αίτημα. Καθώς η Ουάσινγκτον έχει όλο και λιγότερους μοχλούς για να «ανασχέσει» την Κίνα, 
το ζήτημα της Ταϊβάν είναι σχεδόν το μοναδικό θέμα που μπορεί να χρησιμοποιήσει, που όμως
είναι μάταιο. Η επίσκεψη της Πελόζι επιβεβαίωσε στον κόσμο ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος
κατεδαφιστής της ειρήνης μεταξύ των Στενών. Κάθε αντίμετρο που υιοθετεί η Κίνα είναι 
δικαιολογημένο και αναγκαίο. Αυτό θα επιταχύνει αντικειμενικά τη διαδικασία επανένωσης 
της Κίνας.

Η σειρά των στρατιωτικών ασκήσεων από την ηπειρωτική χώρα για την αντιμετώπιση της 
κλιμάκωσης της συμπαιγνίας ΗΠΑ-Ταϊβάν θα αποτελέσει στην πραγματικότητα έναν προσωρινό 
αποκλεισμό του νησιού της Ταϊβάν. Ορισμένοι αποσχιστές της Ταϊβάν έχουν ήδη αρχίσει να 
υπολογίζουν πόσες ημέρες μπορεί να διαρκέσει το φυσικό τους αέριο. Η Πελόζι που καυχιόταν
για την «αλληλεγγύη» ενώ βρισκόταν στην Ταϊβάν ενδιαφέρεται άραγε τώρα [εστω και 
ελάχιστα για τον αποκλεισμό; Ποιος θα μπορούσε ποτέ να πιστέψει ότι θα υπάρξουν «καλοί 
φίλοι» για να τους σώσουν όταν η "ανεξαρτησία της Ταϊβάν" βρεθεί σε αδιέξοδο; Το μόνο που 
θα κάνουν είναι να τους εγκαταλείψουν, όπως κάνουν πάντα με ταπιόνια τους, αφού πρώτα 
παίξουν.


