
Μετά την αποτυχία του πειράματος της Ουκρανίας, ωστόσο κατ’ ομοίωση του υποδείγματός της, οι
ΗΠΑ επιχειρούν να επανεξοπλίσουν τα πρώην φασιστικά κράτη, τη Γερμανία και την Ιαπωνία
– κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών – προκειμένου να τα στρέψουν εναντίον της Ρωσίας 
και της Κίνας, σε ένα κοινό μέτωπο «Συλλογικής Δύσης με τους κύριους εκπροσώπους του 
φασισμού στη περίοδο του Β’ παγκοσμίου πολέμου». Μια επιχείρηση που αν μη τι άλλο, 
αποτελεί την ανεκπλήρωτη επιθυμία της Συλλογικής Δύσης, για τη εξαφάνιση «από προσώπου 
γης» της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μόνιμη εμμονική της επιδίωξη. Μόνο που αυτή τη φορά εκτός από
την αναμόχλευση των ανεκπλήρωτων προπολεμικών σχεδιασμών τους πριν από την έναρξη του Β’ 
Παγκοσμίου πολέμου, έρχεται να προστεθεί και η «αναθεώρηση» – κατά τη δική τους έκφραση
– των μεταπολεμικών συμμαχιών, δεδομένου ότι η μεταπολεμική εμφάνιση της 
Κομμουνιστικής Κίνας, με τη σύγχρονη ανάπτυξή της, προσθέτει καινούργια απειλή για τις 
χώρες των Σταυροφόρων - Κονκισταδόρων – εμπόρων σκλάβων - αποκιοκρατών και 
νεοαποικιοκρατών (Σ.Κ.ΕΣ.Α.Ν.).
Η σημειολογία αυτών των κινήσεων αναμοχλεύοντας και ταυτόχρονα αναμιγνύοντας ομοιότητες με
διαφορές ιστορικών γεγονότων, πέραν των συμβολισμών που αναδεικνύει, συμπίπτει απόλυτα με 
τη προσπάθεια επανεγγραφής τη ιστορίας που επιχειρείται συστηματικά επί σειρά ετών, σε 
ιδεολογικό – πανεπιστημιακό επίπεδο, με την ενεργό συμμετοχή της ακαδημαϊκής – 
εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στο άρθρο που ακολουθεί, δημοσιευμένο προ μηνός περίπου, στις 22 Ιουλίου και που αποτελεί 
προοίμιο των όσων εξελίχθηκαν αργότερα με την επίσκεψη Πελόζι κλπ, γίνεται λόγος για τη Λευκή
Βίβλο της Ιαπωνίας, γεγονός που αποδεικνύει την προετοιμασία των μετέπειτα σκηνοθετημέων 
γεγονότων.

Αξίζει λοιπόν να αναζητεί, να μελετά και να αξιολογεί κανείς – έγκαιρα φυσικά – τα στοιχεία 
εκείνα που συνιστούν αποδείξεις μιας καλοστημένης συνωμοσίας που εκτυλίσσεται εδώ και 
χρόνια μπροστά στα μάτια μας εναντίον της ίδιας της πραγματικότητας και της ιστορικής 
εξέλιξης μιας προοδευτικής πορείας της ανθρωπότητας για ένα μέλλον που είναι αντίθετο στα 
συμφέροντα του ιμπεριαλισμού, αμφισβητώντας και καταργώντας την ηγεμονία του.
Η όλη αυτή σκευωρία αποκρύπτεται επιμελώς και κάθε απόπειρα να αποκαλυφθεί αποκαλείται 
«συνομωσιολογία», παραποιώντας και αντιστρέφοντας την ίδια την έννοια των όρων.
Ο επιτιθέμενος εμφανίζεται ως  αμυνόμενος, ο θύτης παρουσιάζεται ως θύμα και ο κλέφτης 
φωνάζει για να φοβηθεί ο νοικοκύρης.

Τέλος αξίζει να διαβάσει κανείς τη σειρά και των τριών άρθρων, δηλαδή το προηγούμενο, το 
παρακάτω και το επόμενο άρθρο, προκειμένου να συγκρίνει τις δυο Λευκές Βίβλους, εκείνη της 
Κίνας στην οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο και εκείνη της Ιαπωνίας για την οποία εκτός 
από τις νύξεις που κάνει το άρθρο που ακολουθεί, μιλάει εκτενέστερα το επόμενο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να ενισχύσει τους στρατιωτικούς δεσμούς Κίνας-Ρωσίας, 
επισημαίνει η έκθεση της Ιαπωνικής Κυβέρνησης.
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Η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση των 
στρατιωτικών δεσμών μεταξύ του Πεκίνου και της Μόσχας, ανέφερε η ιαπωνική κυβέρνηση στην 
ετήσια αμυντική της έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, καθώς βαθαίνει το 
ρήγμα της Ρωσίας με τα δυτικά έθνη σχετικά με τον πόλεμο.

«Για τη Ρωσία, η οποία είναι διεθνώς απομονωμένη και έχει εξαντλήσει τις χερσαίες δυνάμεις της 
λόγω της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, η σημασία της πολιτικής και στρατιωτικής 



συνεργασίας με την Κίνα θα μπορούσε να αυξηθεί», αναφέρει η λευκή βίβλος του υπουργείου 
Άμυνας σε ένα νέο κεφάλαιο που επικεντρώνεται στο θέμα.

Είναι απαραίτητο «να παρακολουθούμε με ανησυχία την πιθανότητα να εμβαθύνει η στρατιωτική 
συνεργασία Κίνας-Ρωσίας», αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε 
να έχει "άμεσο αντίκτυπο" στο περιβάλλον ασφαλείας πέριξ της Ιαπωνίας.

Η πρώτη έκθεση υπό την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα ήρθε εν μέσω 
αντιπαράθεσης μεταξύ της Ρωσίας και της Ομάδας των Επτά Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της 
Ιαπωνίας, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μην δείχνει σημάδια ύφεσης παρά τις οικονομικές 
κυρώσεις εναντίον της Μόσχας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, στις οποίες η Κίνα δεν έχει συμμετάσχει.

Το Πεκίνο και η Μόσχα συνέχισαν να αναλαμβάνουν συντονισμένη δράση μετά την έναρξη της 
ρωσικής εισβολής στην πρώην σοβιετική δημοκρατία στα τέλη Φεβρουαρίου, 
συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής πτήσης βομβαρδιστικών πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, 
τη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας και τον Ειρηνικό στα τέλη Μαΐου.

Η έκθεση επέκρινε τη ρωσική εισβολή για τη δημιουργία μιας «άνευ προηγουμένου» κατάστασης 
στην οποία η Μόσχα «διεξάγει απροκάλυπτα στρατιωτικές ενέργειες ασυμβίβαστες με το διεθνές 
δίκαιο και τη διεθνή τάξη και στοιχίζει ζωές αθώων ανθρώπων».

Η ανοχή τέτοιων ενεργειών θα μπορούσε να ενθαρρύνει «το εσφαλμένο συμπέρασμα» ότι η 
μονομερής αλλαγή του status quo θα επιτραπεί σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
Ασίας, και ως εκ τούτου η Ιαπωνία και η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει ποτέ να το παραβλέψουν, 
ανέφερε η έκθεση.

Η δήλωση ήταν μια σιωπηρή αναφορά στην Κίνα, η οποία, σύμφωνα με την έκθεση, επεκτείνει τις 
στρατιωτικές της δραστηριότητες στον θαλάσσιο και εναέριο τομέα, ιδίως στην Ανατολική Σινική 
Θάλασσα, και «επιδίδεται σε μονομερείς και εκβιαστικές προσπάθειες να αλλάξει το status quo με 
βάση τους δικούς της ισχυρισμούς».

Στα θαλάσσια ζητήματα όπου τα συμφέροντά του συγκρούονται με εκείνα των άλλων χψωρών, το 
Πεκίνο «συνεχίζει να ενεργεί με διεκδικητικό τρόπο, ο οποίος περιλαμβάνει επικίνδυνες ενέργειες 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν απρόβλεπτα ενδεχόμενα», αναφέρει η λευκή βίβλος.

Οι κινεζικές στρατιωτικές δραστηριότητες, μαζί με την «ανεπαρκή διαφάνεια» στις αμυντικές 
πολιτικές της χώρας, αποτελούν «θέμα σοβαρής ανησυχίας» για την περιοχή και τη διεθνή 
κοινότητα, προστίθεται στο κείμενο της έκθεσης.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η έκθεση ανέφερε ότι η σταθεροποίηση της κατάστασης γύρω από την 
Ταϊβάν δεν είναι σημαντική μόνο για την ασφάλεια της Ιαπωνίας, αλλά και για τη σταθερότητα της 
διεθνούς κοινότητας.

Το Πεκίνο θεωρεί το αυτοδιοικούμενο δημοκρατικό νησί ως μια αποστάτρια επαρχία που πρέπει να
επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα.

«Οι περιφερειακές εντάσεις αυξάνονται, ενώ η Κίνα δείχνει την ετοιμότητά της να επιτύχει την 
επανένωση με την Ταϊβάν με τη χρήση βίας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Νομπούο Κίσι σε 
συνέντευξη Τύπου μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης.



Η Κίνα κατακεραύνωσε την Ιαπωνία αργότερα την Παρασκευή, λέγοντας ότι το Τόκιο στην 
αμυντική έκθεση συκοφάντησε την αμυντική πολιτική του Πεκίνου καθώς και τις νόμιμες 
θαλάσσιες δραστηριότητες και παρενέβη στο ζήτημα της Ταϊβάν, που αποτελεί μια εσωτερική 
υπόθεση της Κίνας.

«Η Κίνα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της και τη σθεναρή αντίθεσή της» στη στάση της 
Ιαπωνίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γουάνγκ Γουενμπίν, προσθέτοντας 
ότι η κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει «πράξη επίσημης νομικής εκπροσώπησης» (σ. μ. διπλωματική 
έκφραση της πράξης διαμαρτυρίας) στο Τόκιο.

Όσον αφορά τη Βόρεια Κορέα, το έγγραφο αναφέρει ότι η εν λόγω χώρα έχει επανειλημμένα 
εκτοξεύσει πυραύλους «με εξαιρετικά υψηλή συχνότητα και με καινούργιες τεχνικές μεθόδους 
τρόπο» από τις αρχές του έτους και ότι οι ενέργειές της συνιστούν «σοβαρές και άμεσες απειλές» 
για την ασφάλεια της Ιαπωνίας.

Η Πιονγκγιάνγκ μπορεί να εμπλακεί σε «περαιτέρω προκλήσεις», αναφέρει η έκθεση, 
υποδηλώνοντας ότι η χώρα θα μπορούσε να πραγματοποιήσει την έβδομη πυρηνική δοκιμή της και 
την πρώτη από το 2017.

Για να αντιμετωπιστεί η ολοένα και πιο σοβαρή κατάσταση ασφαλείας που περιβάλλει την 
Ιαπωνία, το έγγραφο απαιτεί εμμέσως την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, ο οποίος εδώ 
και καιρό έχει περιοριστεί σε περίπου 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας, ή 
περίπου 5 τρισεκατομμύρια γιεν (36,2 δισεκατομμύρια δολάρια).

Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ των χωρών της G-7, καθώς και της Αυστραλίας και της Νότιας 
Κορέας, η Ιαπωνία κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, με τις κατά κεφαλήν δαπάνες να κυμαίνονται από περίπου το ένα τρίτο έως το 
μισό σε σύγκριση με τα άλλα κράτη, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας και της 
Γερμανίας.

Το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, του οποίου ηγείται ο Κισίντα, επιδιώκει να 
αυξήσει τις ιαπωνικές αμυντικές δαπάνες τα επόμενα πέντε χρόνια σε ένα ποσό που αντιστοιχεί στο
2% του ΑΕΠ ή και περισσότερο, έναν παρόμοιο στόχο με εκείνον που προσπαθούν να επιτύχουν τα
μέλη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου.


