
Οι αναγνώστες της κινεζικής διαδικτυακής πύλης Guancha γελοιοποίησαν τον (Ζ)ελένσκι 
επειδή ήθελε να μιλήσει προσωπικά με τον Σι Τζινπίνγκ

Οι αναγνώστες της ιστοσελίδας Guancha αντέδρασαν σκληρά στις δηλώσεις του Ουκρανού 
προέδρου Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι, ο οποίος θέλησε να συζητήσει την κρίση στη χώρα με τον Κινέζο
πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, μετέδωσε το RIA Novosti.

Οι Κινέζοι χρήστες του Διαδικτύου εξοργίστηκαν με τις άκαιρες παρατηρήσεις του Ουκρανού 
ηγέτη εν μέσω του σκανδάλου σχετικά με την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι, της προέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, στην Ταϊβάν.

«Ο (Ζ)ελένσκι σκέφτεται, εγώ κυκλοφορώ με ένα μπλουζάκι εδώ και πάνω από μισό χρόνο και έχω
γίνει παγκόσμιο αστέρι, γιατί μια 80χρονη ηλικιωμένη γυναίκα στην Ταϊπέι κλέβει όλη την 
προσοχή μέσα σε λίγες μέρες;.» - cheesy h200hh

Οι χρήστες του Διαδικτύου αστειεύονται, αλλά υπάρχει μια αίσθηση γνώσης του θέματος πίσω από 
αυτό.

«Βλέποντας την αλλαγή στην «εστίαση» της προσοχής, ο ηθοποιός αποφάσισε να αγγίξει τις 
καυτές «εστίες», σχολίασε ένας άλλος αναγνώστης.

«Οι ηγέτες και οι διπλωμάτες μας είναι πολύ απασχολημένοι για να συναντήσουν αλήτες», 
σημείωσε ένας άλλος σχολιαστής.

Και μερικοί άλλοι ακόμη:

«Θέλεις να κάνεις πίσω; Φοβάμαι ότι είναι λίγο αργά! Οι ΗΠΑ δεν σου δίνουν αρκετά χρήματα ή 
οι ΗΠΑ δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους;», ρώτησε ένας άλλος χρήστης.

«Την παραμονή του περάσματος του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού από τον ποταμό 
Γιανγκτσέ, ο «εκτελών χρέη προέδρου» της κυβέρνησης Κουομιντάνγκ, Λι Ζονγκζέν, πήγε στον 
Σοβιετικό πρέσβη για να ζητήσει τη βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης και να αποτρέψει την 
εξαναγκαστική διέλευση του ποταμού. Και του απάντησαν: το Κουομιντάνγκ δεν θα διακόψει ποτέ 
τους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε τι μπορεί να κάνει η Σοβιετική Ένωση για εσάς; 
Μπορεί κανείς να κάνει σήμερα έναν παραλληλισμό με τον (Ζ)ελένσκι: «Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, η 
Ουκρανία δεν θα διακόψει ποτέ τους δεσμούς της με τις ΗΠΑ, οπότε τι μπορεί να κάνει η Κίνα για 
εσάς;». - έγραψε ο χρήστης bjpc

Πολλοί σχολιαστές υπενθύμισαν ότι ήταν η κυβέρνηση του (Ζ)ελένσκι που αποφάσισε να 
επαναφέρει την ουκρανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Motor Sich στο καθεστώς της 
κρατικής ιδιοκτησίας, παρακάμπτοντας τα συμφέροντα των μεγάλων Κινέζων επενδυτών.

Η επενδυτική εταιρεία Beijing Skyrizon απαίτησε να κριθεί ότι η Ουκρανία παραβίασε διμερή 
επενδυτική συμφωνία και να καταβληθεί στους ενάγοντες πλήρης αποζημίωση για όλες τις ζημίες 
που υπέστησαν, ύψους άνω των 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

«Το 2021, κατόπιν απαίτησης της αμερικανικής κυβέρνησης, ο (Ζ)ελένσκι άσκησε βέτο στην 
εξαγορά από την Κίνα της ουκρανικής εταιρείας κατασκευής κινητήρων αεροσκαφών Motor Sich. 
Τώρα θέλει να ξεγελάσει την Κίνα για να τον βοηθήσει να κάνει κάτι που δεν είναι προς το 
συμφέρον της Κίνας. Αυτή είναι η τέλεια περιφρόνηση για την Κίνα! Η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να



ενωθούν αυτή την κρίσιμη στιγμή και ένας κλόουν σαν τον (Ζ)ελένσκι δεν πρέπει να προκαλεί 
κανέναν!» έγραψε ο χρήστης Γιουάν Ντασέν εξοργισμένος.

Ο (Ζ)ελένσκι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ήθελε να μιλήσει στον Σι Τζινπίνγκ «απευθείας» για 
τη σύγκρουση στην Ουκρανία: ισχυρίζεται ότι το Κίεβο δεν κάνει «καμία συζήτηση» με το Πεκίνο 
από την έναρξη της ειδικής επιχείρησης.

Σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιούνιο, ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε 
ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να εργαστούν προς τη κατεύθυνση μιας σωστής 
διευθέτησης της ουκρανικής κρίσης.

Δεν ξεφτιλίστηκε όμως λιγότερο και στην ίδια τη Ταϊβάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν αντέδρασε στα λόγια του (Ζ)ελένσκι για την υποστήριξη του 
καθεστώτος του Κιέβου προς το νησί. 

Ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε στο Twitter: «Ταϊβάν - είμαστε μαζί σας!»

Και η απάντηση δεν άργησε να έρθει

«Και ποιος είσαι εσύ;» -  Ρωτήθηκε ο (Z)elensky από εκπροσώπους του υπουργείου Εξωτερικών 
του νησιού.


