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Ιωάννης Ρέντζος   

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 

日本物語  [Nihon monogatari]  (にっぽん ものがたり) 
Παρασκευή  24/11/2017 * 19.00 - 21.00 * ∆΄ όρ., Αἴθ. ΣΤΥΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ  

 
 

 

«ΔΕΙ ΔΗ ΠΥΡΙΤΙΔΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ, 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΩΝ» Toshiaki HONDA, 1798 

 

Προτείνουμε εδώ ένα συνοπτικό χρονολόγιο της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της 

Ιαπωνίας. Όπως και άλλες χώρες έτσι και η Ιαπωνία «επινοήθηκε» εθνικά από τον 

19ο αιώνα. Προηγουμένως λίγη γεωγραφία της χώρας.  
 

 
 

ΤΙΟΥΓΚΟΚΟΥ ή ΤΣΙΟΥΓΚΟΚΟΥ    

 31/Τοτόρι Τοτόρι 

 32/Σιμάνε   Μάτουε 

 33/Οκαγιάμα    Οκαγιάμα  

 34/Χιροσίμα   Χιροσίμα 

 35/Γιαμαγκούτσι  Γιαμαγκούτσι 

ΣΙΚΟΚΟΥ 

 36/Τοκουσίμα  Τοκουσίμα  

 37/Καγκάβα Τακαμάτου 

 38/Έχιμε  Ματουγιάμα 

 39/Κότ(σ)ι Κότ(σ)ι  

ΚΙΟΥΣΙΟΥ 

 40/Φουκουόκα  Φουκουόκα 

Από τα τέσσερα νησιά μόνον η νήσος Χόνσου είναι 
διαιρεμένη σε 5 περιφέρειες. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα 
αναφέρεται η περιφέρεια (ή διαμέρισμα), με παχέα ο 
νομός και με κυρτά η πρωτεύουσά του. 

 
ΧΟΚΑΪΝΤΟ 01/ Χοκάιντο Σαπόρο 

ΤΟΧΟΚΟΥ  

 02/Αομόρι Αομόρι 

 03/Ιβάτε Μοριόκα 

 04/Μιγιάκι Μιγιάκι 

 05/Ακίτα Ακίτα 

 06/Γιαμαγκάτα Γιαμαγκάτα 

 07/Φουκουσίμα   Φουκουσίμα 

ΚΑΝΤΟ (Καντό) 

 08/Ιμπαράκι Μίτο 

 09/Τοτ(σ)ίγκι Ούτονομιγια 

 10/Γκούνμα Μαέμπασι 

 11/Σαϊτάμα Ουράβα 

 12/Τ(σ)ίμπα Τ(σ)ίμπα 

 13/Τόκιο-Το  (Πολεοδομικό 
συγκρότημα) 

 14/Καναγκάβα Γιοκοχάμα 

ΤΙΟΥΜΠΟΥ ή ΤΣΙΟΥΜΠΟΥ 

 15/Νιιγκάτα       Νιιγκάτα       

 16/Τογιάμα   Τογιάμα 

 17/Ισικάβα Καναζάβα 

 18/Χουκούι Χουκούι 

 19/Γιαμανάσι Κόφου 

 20/Ναγκάνο Ναγκάνο 

 21/Γκίχου  Γκίχου 

 22/Σιζουόκα Σιζουόκα 

 23/ Αΐτ(σ)ι Ναγκόγια 

ΚΑΝΣΑΪ (ή «Κίνκι») 
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 41/Σάγκα Σάγκα 

 42/Ναγκασάκι Ναγκασάκι 

 43/Κουμαμότο Κουμαμότο 

 44/ Όιτα  Όιτα  

 45/Μιγιαζάκι  Μιγιαζάκι 

 46/Καγκοσίμα Καγκοσίμα  

 47/ Οκινάουα  Νάχα  
 

 24/ Μίε  Του 

 25/ Σίγκα  Ότσου 

 26/ Κιότο Κιότο 

 27/ Οσάκα Οσάκα 

 28/ Χιόγκο       Κόμπε      

 29/ Νάρα Νάρα 

 30/ Βακαγιάμα Βακαγιάμα  
 

 

Προοίμιο αποτελεί η Εποχή Τογκουκάβα (1600 ή 1603 

έως 1868) πριν η εξουσία περάσει από τους 

περιφερειακούς «νταϊμιό» και το κεντρικό «σογκουνάτο» 
(των στρατηγών) πάλι στον θεϊκής καταγωγής 
αυτοκράτορα. Χαρακτηρίζεται από εμπορική και 

πολιτισμική απομόνωση («Sakoku» 鎖国 σε hiragana: 

さこく«κλειστή χώρα» ή «εθνική απομόνωση»). Λέγεται 

επίσης και Εποχή Edo (Edo σημαίνει Τόκιο, Ιεδδώ). 

鎖国 
さこく 

 

Sakoku 
 

 
 Χαρακτηριστικό της εποχής αυτής ήταν η ελεγχόμενη είσοδος και εμπορική 

συνεργασία (με γειτονικές χώρες που λάμβανε χώρα π.χ. στο Ναγκασάκι) αλλά 
και η απαγόρευση επιστροφής (με ποινή θανάτου) ημεδαπών δηλαδή Ιαπώνων 
που είχαν εξέλθει από τη χώρα.  
 

 

 

Ο αμερικανικός στόλος 
υπό τον Ναύαρχο Mat-
thew Perry είχε όμως 
υποχρεώσει το 1854 την 
ιαπωνική κυβέρνηση να 
ανοίξει μερικά λιμάνια 
στο υπερπόντιο εξωτερι-
κό εμπόριο. Αυτό οδή-
γησε στην εισροή εμπο-
ρευομένων και αγαθών 
στη χώρα. 

 

1868. Μεταφορά της εξουσίας από 

το Σογκουνάτο Τογκουκάβα στον 

Αυτοκράτορα Μέιτζι. Έναρξη της Εποχής 
Μέιτζι, που συνεχίζεται μέχρι το 1912. 

Το όνομά του ήταν Μουτσουχίτο και ήταν 
ο 122ος ιάπωνας αυτοκράτορας. 

 

Meiji 

明治 
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1871. Κινηματικές οργανώσεις ασκούν πίεση στην ηγεσία Μέιτζι για σύνταγμα και 

αντιπροσωπευτική κυβέρνηση.   

1878. Παρά την κυβερνητική καταπίεση, το Κίνημα Ελευθερίας και 

Δικαιωμάτων του Λαού χρησιμεύει ως καταλύτης μεταρρυθμίσεων.   

1890. Τίθεται σε ισχύ το Σύνταγμα Μέιτζι που αναγνωρίζει κυβέρνηση πρωσικού 

χαρακτήρα και θεσμοθετείται το 1889.  

1894. Αρχίζει ο σινοϊαπωνικός πόλεμος που συνεχίζεται έως το 1895.  

 
 

1904. Αρχίζει ο ρωσοϊαπωνικός πόλεμος που 

συνεχίζεται μέχρι το 1905. Από τις ρωσοϊαπωνικές 
εχθροπραξίες της εποχής κληροδοτήθηκε στην 

ελληνική δημόσια ζωή η έκφραση «Δεξιότερα, 
Κουροπάτκιν». Αναφέρεται στη «συμβουλή» 

Έλληνα δημοσιογράφου που θα δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ.  
  
 
 
 
 

 

Αφορούσε την ανατολικότερη διάταξη των ρωσικών 

στρατευμάτων στη Μάχη του Μούκδεν (奉天･会戦 

Hōten kaisen, σε hiragana: ほうてん･かいせん), της 
τότε Μαντζουρίας, που θα ήταν ευνοϊκότερη για τους 
Ρώσους, ώστε να είναι νικηφόρα για τη ρωσική 
πλευρά ή έκβαση της μάχης (Φεβρουάριος/Μάρτιος 
1905).      
 

 

1910. Η Ιαπωνία προσαρτά την Κορέα.  
 

1912. Θάνατος του 
Αυτοκράτορα Μέιτζι.  
Στο θρόνο ανέρχεται ο 
διάδοχος γιος του Γιοσιχίτο 
και αρχίζει η εποχή Ταισό 
(έως το 1926). 
 

Γιοσιχίτο 123ος 

 

Taishō 
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1914. Η Ιαπωνία τάσσεται με το πλευρό της αγγλογαλλικής Αντάντ (Entente) στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.  
1918. Εκδηλώνονται ταραχές ως αποτέλεσμα του πληθωρισμού του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Ακολουθεί πολυετής καταπίεση του αγροτικού πληθυσμού.  

1923. Ο μεγάλος σεισμός (στην περιοχή Kantō) ισοπεδώνει 
Τόκιο και Γιοκοχάμα.  
1924. Απαγόρευση της εισόδου Ιαπώνων μεταναστών στις ΗΠΑ.  
 

1926. Ο Αυτοκράτορας 
Ταϊσό πεθαίνει. Ανέρχεται 
στο θρόνο ο γιος του 
Χιροχίτο και αρχίζει η 
εποχή Σόουα (Shōwa) που 
συνεχίζεται μέχρι το 1989. 

124ος
 

 

Shōwa 

 
1929. Η  βαριά οικονομική ύφεση επηρεάζει και την Ιαπωνία.   
1931. Ο Στρατός ελέγχει τους θεσμούς. Επεισόδιο στην Μαντζουρία οδηγεί σε ιαπωνικό 
στρατιωτικό έλεγχο στην Κίνα και στο εσωτερικό. 

1932. Μετατροπή της Μαντζουρίας στο κράτος-μαριονέτα 
«Μαντζούκουο». Σχετική η ταινία του Berlusconi «Τελευταίος 
αυτοκράτορας». 
1933. Η Ιαπωνία εγκαταλείπει την Κοινωνία των Εθνών.  

1936. Σύμφωνο κατά της Κομιντέρν με τη Γερμανία. 

1937. Λαμβάνει χώρα το λεγόμενο «επεισόδιο στη γέφυρα Μάρκο Πόλο», 

γνωστό και με άλλα ονόματα. Ήταν μάχη μεταξύ του Εθνικού Επαναστατικού Στρατού 
της Δημοκρατίας της Κίνας και του Αυτοκρατορικού Ιαπωνικού Στρατού. Χρησιμο-
ποιείται συχνά ως αναφορά για την έναρξη του δεύτερου σινο-ιαπωνικού πολέμου 
(1937-1945).  
 

 

Όπως είναι γνωστό, σχετικά. το σχολικό 

βιβλίο της ιστορίας είχε επικριθεί έντονα 
από την Κίνα, τη Νότια Κορέα και από 
πολλούς Δυτικούς ιστορικούς επειδή δεν 
είχε περιληφθεί σε αυτό πλήρης 
περιγραφή για τα αυτοκρατορικά 
εγκλήματα εκείνης της εποχής. 
Υποβαθμίζονταν ιδιαίτερα η σφαγή στην 
κινεζική πρωτεύουσα Νανκίν (1937) που 
φέρεται κατ' ευφημισμό ως «επεισόδιο 
της Νανκίν». 

https://www.youtube.com/watch?v=GFWncF3ndww
https://www.youtube.com/watch?v=GFWncF3ndww
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1941. Ο βομβαρδισμός της αμερικανικής βάσης του Περλ Χάρμπορ από την 

Ιαπωνία.  
 

Η  
ιαπωνική  
αυτοκρατορία  
στα  
μέσα  
του  
1942. 

  

 

1945. Η Ιαπωνία παραδίδεται μετά τον ατομικό βομβαρδισμό στη Χιροσίμα (6 

Αυγούστου 1945) και το Ναγκασάκι (9 Αυγούστου 1945). Επακολουθεί αμερικανική 

κατοχή.  
1946. Επιβολή νέου συντάγματος από τις δυνάμεις κατοχής. 
1951. Τέλος της κατοχής της χώρας από τις συμμαχικές δυνάμεις, νικήτριες του Β΄ΠΠ.  

1953. Αρχίζουν εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης ΝΗΚ.  

1955. Το εργατικό δυναμικό που απασχολείται στη γεωργία εκτιμάται σε 40% του 

συνόλου των εργαζομένων.  
1956. Η Ιαπωνία γίνεται μέλος του ΟΗΕ.  
1960. Η κρίση σχετικά με το Σύμφωνο Ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας. 
 

 
キシサン キライ 

Πρωταγωνιστής στην 
κρίση του 1960 σχετικά 
με το Σύμφωνο 
Ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ 
και Ιαπωνίας θεωρείται 
ο πρωθυπουργός 

Νομποσούκε Κίσι 
(Nobosuke Kishi). 
Επάνω, η φωτογραφία 
του ως κρατούμενου 
των αμερικανικών 
δυνάμεων κατοχής, 
λόγω της συμμετοχής 
του στις πολεμικές 
κυβερνήσεις. Κάτω, 
πανό διαδήλωσης που 
γράφει «O Κίσι 
μισητός». Επισημαίνε-
ται πως είναι γραμμένο 

σε katakana (キシサン 

キライ, Kishisan kirai).  

 



 6 

1964. Χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων που 

σημαδεύει την ανάδειξη της Ιαπωνίας ως 
μεταπολεμικής παγκόσμιας βιομηχανικής δύναμης. 
Οι ΧVIIΙ (18οι) Ολυμπιακοί Αγώνες έλαβαν χώρα στο 
Τόκιο.   
 

 

 

1970. Το εργατικό δυναμικό που απασχολείται στη γεωργία εκτιμάται σε 
17% του συνόλου των εργαζομένων. 

1972. Ρυθμίζονται οι σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας. Στο Σαπόρο της νήσου Χοκάιντο 

διοργανώθηκαν οι ΧΙ (11οι) Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1972 από τις 3 
Φεβρουαρίου μέχρι και τις 13 Φεβρουαρίου. 

 1975. Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική πρόκληση στα μέσα της 
δεκαετίας του 1970. Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 συγκλόνισε μια οικονομία 
που είχε άμεση εξάρτηση από το εισαγόμενο πετρέλαιο. Η Ιαπωνία γνώρισε 
την πρώτη μεταπολεμική μείωση της βιομηχανικής παραγωγής, σε συνδυασμό 
με σοβαρό πληθωρισμό. 

 

1989. Θάνατος του 

Αυτοκράτορα 
Χιροχίτο και πέρας 
της Εποχής Σόουα 
(Shōwa). Στο θρόνο 
ανέρχεται ο γιος του, 
διάδοχος Ακιχίτο ως 
125ος αυτόκράτορας 
αδιατάρακτης δια-
δοχής. Εποχή Χέισεϊ, 

 

 
 Σημειώνουνε πως η θεϊκή κατάσταση του αυτοκράτορα πριν από τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ήταν τόσο αποτέλεσμα κάποιας αρχαίας  πίστης, αλλά 
μάλλον εκδήλωση της πολιτικής του τέλους του 19ου αιώνα. Όμως η εποχή 
Χέισεϊ αναθεωρεί τον 19ο αι. Αυτό είναι και το νόημα της γελοιογραφίας.  

 

1990. Το εργατικό δυναμικό που απασχολείται στη γεωργία εκτιμάται σε 7,2% μόνο 

του συνόλου των εργαζομένων.  
 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjutvmYkezRAhVJSBQKHZ1sAvQQjRwIBw&url=https://lookingfortokyo.wordpress.com/2014/09/29/graphic-design-and-the-64-tokyo-olympics-just-look/&psig=AFQjCNHIHCv78E4ihG1QuCjKhigZo1-MuA&ust=1485943532834646
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1992. Ο Δείκτης Τιμών του 

Χρηματιστηρίου του Τόκιο 
«Nikkei 225» ήταν στην αρχή 
του έτους στις 23.000 μονάδες 
και έπεσε στις 14.000 τον 
Αύγουστο και έφτασε τις 17.000 
στο τέλος του έτους. Nikkei 225 

(日経225 σε hiragana: 

にっけい).  
  

1995 

 

 Μεγάλος σεισμός στην πόλη Κόμπε.-->  

 Αέριο «σαρίν» στο μετρό του Τόκιο.  

Πρόκειται για  δράση της σέκτας Σινιρικιό 
Αούμ, υπό τις εντολές του γκουρού της Σόκο 
Ασαχάρα (Shoko Asahara). Το σαρίν είναι 
πολύ πτητικό (δηλαδή εύκολα εξαερούμενο) 
υγρό, άχρωμο και άοσμο, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως αέριο χημικό όπλο 
μαζικής θανάτωσης εξαιτίας της 
νευροτοξικής παραλυτικής δράσης του. 

 
 

 ______________________ 
 Πρέπει εδώ να υπογραμμιστεί η μαζική  και σχεδόν «αταξική» αίσθηση ένταξης στη 
μεσαία τάξη που καλλιέργησε και διατήρησε ο ιαπωνικός λαός επί μισό αιώνα, μετά 

τον πόλεμο. Οι πολίτες στη συντριπτική πλειοψηφία τους –μέχρι και 90%!− 
αυτο-κατηγοριοποιούνται στη μεσαία τάξη. Αυτό το εκπληκτικό στατιστικό 

στοιχείο επαληθεύεται σε τακτική βάση, ανάλογα και με τη διατύπωση των 
δημοσκοπικών ερωτήσεων, και επισημαίνεται δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, η απουσία 

της αυτόματης κοινωνικής κριτικής του «εμείς (ο λαός) και οι άλλοι (οι 
ταχτοποιημένοι)».  

 

1997. Η Δικαιοσύνη δικαιώνει τους αυτόχθονες ιθαγενείς Αϊνού 
που διαμαρτυρήθηκαν για το φράγμα Νιμπουτάνι στη Χοκάιντο, 
όπου κατακλύστηκε ιερός τόπος τους που απαλλοτριώθηκε.    
1998. Η Ιαπωνία εκτοξεύει διαστημικό όχημα στο Άρη και ευθυγραμμίζεται με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία ως χώρα που ερευνά το εξωτερικό διάστημα. Γίνονται 
στο Nagano οι χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες του 1998, 7-22 Φεβρουαρίου. 

2003. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει αποστολή στρατευμάτων στο Ιράκ.  

2004. Το εργατικό δυναμικό που απασχολείται στη γεωργία εκτιμάται 
κάτω του 5% του συνόλου των εργαζομένων. Οι οικογενειακές γεωργικές 
επιχειρήσεις εξαφανίζονται. 
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2008. Οι Αϊνού εορτάζουν την ιστορική στιγμή που το 
Κοινοβούλιο ομόφωνα ενέκρινε ψήφισμα αναγνώρισης τους ως 
ιθαγενών της Ιαπωνίας (Ιούνιος).  
 

2011. Στις 11 Μαρτίου σημειώθηκε σεισμός με ένταση 9 βαθμών στα 
ανοιχτά του γεωγραφικού διαμερίσματος Μιγιάγκι και προκάλεσε 
παλιρροιακό κύμα (τσουνάμι) ύψους 10 μέτρων με αποτέλεσμα 
καταστροφή στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα.  
2016. Ο πρωθυπουργός Άμπε ανακοινώνει το ιστορικό πρόγραμμά του για επίσκεψη 
στο Περλ Χάρμπορ.  
2017. Ο πρωθυπουργός Άμπε επανεκλέγεται στις εκλογές του Οκτωβρίου. 
 

 
(Από την εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) 

 
 
 
 

 
 

 
 


