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Το βράδυ της Τρίτης, η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι 
προσγειώθηκε κρυφά σαν κλέφτρα στο κινεζικό νησί Ταϊβάν, πυροδοτώντας τη νάρκη που έχει 
ρίξει για την κατάσταση στα στενά της Ταϊβάν και τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ. Η Κίνα έχει 
επανειλημμένα προειδοποιήσει για το πόσο εξωφρενική είναι η φύση της επίσκεψης και πόσο 
σοβαρές θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες. Αλλά η Πελόζι κώφευσε, ούτε η Ουάσινγκτον έλαβε 
αποτελεσματικά μέτρα για να τη σταματήσει, γεγονός που προκάλεσε νέο γύρο έντασης και 
σοβαρές προκλήσεις στα Στενά.

Αυτή τη φορά, όλος ο κόσμος είδε ξεκάθαρα ποιος αλλάζει το status quo στα στενά της 
Ταϊβάν, ποιος προκάλεσε πρώτος και ποιος υπονομεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα μεταξύ
των Στενών. Αποτελεί μεγάλη ειρωνεία το γεγονός ότι αυτά τα τρία σημεία ήταν ακριβώς οι στόχοι
των ΗΠΑ και της δυτικής κοινής γνώμης στις επιθέσεις τους εναντίον της Κίνας εδώ και αρκετό 
καιρό. Οι αρχές του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος (DPP) της Ταϊβάν εκμεταλλεύτηκαν 
την ευκαιρία για να κάνουν τον εαυτό τους «θύμα» και να παίξουν το χαρτί του οίκτου. Ξαφνικά, η 
ανατάραξη της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με την Ταϊβάν εξελίχθηκε σε πανδαιμόνιο.

Αλλά ενόψει της επίσκεψης της Πελόζι στην Ταϊβάν, η ρητορική των ΗΠΑ να αποκαλούν το 
μαύρο άσπρο, η ηγεμονική τους νοοτροπία και η γκανγκστερική τους λογική, καθώς και η 
ουσία των κινήσεων της ηγεσίας του DPP να «βασίζονται στην υποστήριξη των ΗΠΑ για την 
ατζέντα της ανεξαρτησίας τους», όλα αποκαλύπτονται. Οι ψευδείς αντεγκλήσεις του 
Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δεν μπόρεσαν καν να πείσουν τους 
συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ, ούτε να εξηγήσουν τις συμπεριφορές των ΗΠΑ. Ο πρώην 
πρωθυπουργός της Αυστραλίας Πολ Κίτινγκ, ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης Λι Χσιέν Λουνγκ 
και άλλοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για μια πιθανή σύγκρουση που θα μπορούσε να ξεσπάσει 
μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ, κάτι που σίγουρα δεν αποτελεί έγκριση της συμπεριφοράς της 
Πελόζι. Η ηγεσία του DPP, η οποία συνήθως έχει έντονη επιθυμία να δίνει παραστάσεις, είναι 
ασυνήθιστα χαμηλών τόνων αυτή τη φορά πριν από την επίσκεψη, γεγονός που δείχνει πόσο 
διστακτική είναι.

Οι ανόητες, απερίσκεπτες και επικίνδυνες προκλητικές ενέργειες της Πελόζι απέδωσαν όλη την 
ευθύνη για την υπονόμευση της ειρήνης και της σταθερότητας στα στενά της Ταϊβάν, στις ΗΠΑ και
στην ηγεσία του DPP. Πρόκειται για μια νέα κλιμάκωση της συμπαιγνίας μεταξύ των ΗΠΑ και
του νησιού της Ταϊβάν, για μια σοβαρή και καταστροφική αλλαγή του status quo στα στενά 
της Ταϊβάν και επίσης για υπαναχώρηση των ΗΠΑ από τη σοβαρή πολιτική τους δέσμευση 
απέναντι στην Κίνα. Εκτός από την παραβίαση των Συμφωνιών περί «μίας Κίνας» και του 
περιεχομένου των Τριών Ανακοινώσεων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, η επίσκεψη παραβιάζει επίσης 
το Ψήφισμα 2758 των Ηνωμένων Εθνών. Ορισμένοι πολιτικοί στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν τη 
λεγόμενη διάκριση των εξουσιών ως πρόσχημα για να προσπαθήσουν να αποφύγουν τη δική τους 
προσωπική ευθύνη. Το επιχείρημά τους όμως δεν έχει καμία βάση.

Οποιαδήποτε ανεξάρτητη κυρίαρχη χώρα δεν θα επιτρέψει ποτέ σε εξωτερικές παρεμβατικές 
δυνάμεις και εσωτερικές αυτονομιστικές δυνάμεις να συνωμοτήσουν από κοινού για να 
υπονομεύσουν την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και την εδαφική της ακεραιότητα, πόσο 
μάλλον μια μεγάλη χώρα όπως η Κίνα. Τα όποια αντίμετρα λαμβάνονται από την Κίνα για την 
υπεράσπιση των βασικών της συμφερόντων, είναι νόμιμα και αναγκαία και συνιστούν άσκηση των 



δικαιωμάτων που έχει μια κυρίαρχη χώρα. Στην πραγματικότητα, σε σύγκριση με τις μορφές, το 
αποτέλεσμα των αντιμέτρων είναι περισσότερο σημαντικό.

Πρώτα απ' όλα, ο μεγάλος κίνδυνος που δημιούργησε η Πελόζι πρέπει να γυρίσει ως μπούμερανγκ 
στον εαυτό της. Με άλλα λόγια, πρέπει να προκαλέσουμε τον κίνδυνο της επίσκεψής της, 
προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά το κόστος της πολιτικής της παράστασης και να αυξηθεί 
το τίμημα που πρέπει να πληρώσει η Πελόζι στην Ταϊβάν. Θα πρέπει να κάνουμε ανθρώπους 
όπως η Πελόζι να καταλάβουν ότι η Ταϊβάν δεν είναι ένα μέρος όπου μπορούν να επισκέπτονται 
κατά βούληση. Η διαδρομή που ακολούθησε το αεροπλάνο της Πελόζι την Τρίτη δείχνει ότι το 
αεροσκάφος έκανε κύκλους πάνω από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας υπό τον προφανή φόβο ότι ο 
Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΛΑΣ) διεξάγει ασκήσεις με πραγματικά πυρά στα σχετικά 
ύδατα. Οι στρατιωτικές αποτρεπτικές ενέργειες της Κίνας έκαναν την Πελόζι να αισθανθεί τον
κίνδυνο.

Δεύτερον, τα αντίμετρα της Κίνας δεν θα είναι εφάπαξ, αλλά ένας συνδυασμός 
μακροπρόθεσμων, αποφασιστικών και σταθερά εξελισσόμενων ενεργειών. Την ώρα που η Πελόζι 
κατευθυνόταν προς την Ταϊβάν, η Πολεμική Αεροπορία του ΛΑΣ έστειλε τα μαχητικά αεροσκάφη 
Su-35 να διασχίσουν τα Στενά της Ταϊβάν. Η Διοίκηση Ανατολικού Θεάτρου του ΛΑΣ θα 
πραγματοποιήσει κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από το νησί της Ταϊβάν με κοινές 
θαλάσσιες και αεροπορικές ασκήσεις στα βόρεια, νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά του νησιού, 
βολές πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς στα Στενά της Ταϊβάν και δοκιμαστικές βολές συμβατικών
πυραύλων σε θαλάσσιες περιοχές ανατολικά του νησιού, αρχής γενομένης από την Τρίτη το βράδυ. 
ο ΛΑΣ θα διεξάγει επίσης σημαντικές στρατιωτικές ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων με πραγματικά πυρά γύρω από το νησί της Ταϊβάν, από την 
Πέμπτη έως την Κυριακή.

Από την de facto παραβίαση της «μέσης γραμμής» των Στενών της Ταϊβάν, μέχρι τις τακτικές 
περιπολίες του ΛΑΣ στον νοτιοδυτικό «εναέριο χώρο» της Ταϊβάν και τις πτήσεις πλήρους 
κύκλου γύρω από το νησί, μέχρι τη σαφή έμφαση στο ότι τα Στενά της Ταϊβάν δεν είναι 
διεθνή ύδατα, κάθε πρόκληση των ΗΠΑ και της Ταϊβάν τα τελευταία χρόνια έχει 
αντιμετωπιστεί με την περαιτέρω ενίσχυση του πραγματικού ελέγχου των Στενών από την 
ηπειρωτική χώρα. Αυτή τη φορά το περιστατικό δεν θα αποτελέσει εξαίρεση.

Τρίτον, τα αντίμετρα της Κίνας στοχεύουν θεμελιωδώς στην προώθηση της διαδικασίας της 
εθνικής επανένωσης. Ο χρόνος και η δυναμική για την επίτευξη της επανένωσης της πατρίδας 
είναι πάντα αυστηρά στα δικά μας χέρια. Ανεξάρτητα από τη μορφή που παίρνουν για να 
υποστηρίξουν την Ταϊβάν και να «ανασχέσουν» την ηπειρωτική χώρα, παράγοντες όπως η Πελόζι, 
δεν μπορούν να αλλάξουν το ιστορικό και νομικό γεγονός ότι η Ταϊβάν ανήκει στην Κίνα, ούτε 
μπορούν να εμποδίσουν την επιδίωξη της Κίνας να πραγματοποιήσει την πλήρη επανένωση. 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε βήμα που κάνουν οι εξωτερικές δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ, και η 
ηγεσία του DPP για να αναβαθμίσουν τις συνωμοσίες και τις προκλήσεις τους, τόσο πιο γρήγορα η
Κίνα θα πραγματοποιήσει την πλήρη επανένωση.

Σαν ένας «πολιτικός θεός της πανούκλας», η Πελόζι δεν έκανε κανένα καλό στην περιοχή παρά 
μόνο έφερε κινδύνους και εντάσεις στην Ταϊβάν. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης στην Ταϊβάν 
αποκάλυψαν ότι η ηγεσία του DPP είχαν αποσύρει κρυφά την πρόσκλησή τους προς την Πελόζι, 
αλλά έπρεπε να συνεχίσουν να οργανώνουν την υποδοχή υπό την αποδοκιμασία της Αμερικανίδας 
πολιτικού. Αυτή η είδηση είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώς αποδεικνύει περίτρανα τη ποταπή 
και άθλια νοοτροπία της ηγεσίας του DPP και την υπεροπτική και εγωιστική στάση της 
Πελόζι απέναντι στην Ταϊβάν. Είναι μια πραγματική μικρογραφία της σχέσης μεταξύ των 



ΗΠΑ και της Ταϊβάν. Είναι επίσης μια ντροπή και θλίψη, στην οποία η επανένωση των δύο 
πλευρών των Στενών της Ταϊβάν θα βάλει ένα πλήρες τέλος.


