
 

 

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΩΩ  

  
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΤΤΡΡΑΑΙΙΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΩΩΝΝ  

 

 

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΘΘΙΙΟΟ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΘΘΩΩΜΜΑΑ  
ΙΙΕΕΝΝΤΤΡΡΘΘΙΙΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΘΘΑΑΣΣ  ΙΙΑΑΘΘ  ΡΡΩΩΣΣΘΘΑΑΣΣ 

 

 

Αρ.1, 3 Ιανουαρίου 2017 

 
 

«Η Ρώσο-Θαπωνική Οικονομική Συνεργασία και 
το Ζήτημα των Ιουρίλων νήσων» 

 
Σαββούλα Καραντζούνη 

 

 

 

 

 

 

Ο Μ Α Δ Α  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ 
KΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ 

Central Asia & Russia Research Group 

Группа изучающая Центральную Азию и Россию 

Orta Asya ve Rusya Araştırmaları Grubu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΩΩ  

  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΤΤΡΡΑΑΙΙΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΩΩΝΝ  

 

 

 

 

 

 

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ  

ΚΚΕΕΝΝΣΣΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΡΡΩΩΙΙΑΑ  

 
ΑΑρρ..11,,  33  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001177  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Μ Α Δ Α  Ε Ρ Ε Τ Ν Α  
KΕΝΣΡΙΚΗ ΑΙΑ ΚΑΙ ΡΩΙΑ 

Central Asia & Russia Research Group 

Группа изучающая Центральную Азию и Россию 

Orta Asya ve Rusya Araştırmaları Grubu 



Εργαστήριο Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 
«Ομάδα Έρευνας Κεντρικής Ασίας και Ρωσίας» 

Ενημερωτικό ημείωμα Κεντρικής Ασίας και Ρωσίας 
Πειραιάς, 2017. 

 
 

Όλα τα δικαιώματα μετάφρασης, αναπαραγωγής και προσαρμογής  
κατοχυρωμένα για όλες τις χώρες του κόσμου. 

 
 
Copyright © Εργαστήριο Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, 2017. 
 
 
Ομάδα Σύνταξης 

Λεωνίδας Αϊντινίδης, Νόννα Αφουξενίδου, Ιωάννα Ιωακειμίδου, Μαρία Κανελλοπούλου, Σαββούλα Καραντζούνη, 
Χριστίνα Κουμπάρου, Νικόλαος Μανάρας, Γιούρι Μπίλεν, Αλεξάνδρα Τσατσάβα,. 

 
Διόρθωση - Επιμέλεια 
Αλεξάνδρα Νικοπούλου, Νικόλαος Ραπτόπουλος  
 

Συντονισμός Ομάδας 
Μαρία Κανελλοπούλου 
 
 

Συντονισμός Εργαστηρίου 
Βενέτα-Ιωάννα Σεληνιωτάκη 
 

Δημόσιες Σχέσεις Εργαστηρίου 
Αλεξάνδρα Νικοπούλου, Άνθια Τουρκομιχάλη, Δέσποινα Τσιμπρικίδου 
 

 
Ακαδημαϊκή Διεύθυνση 
Δρ. Νικόλαος Ραπτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Εργαστήριο Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, 2017. 
«Ομάδα Έρευνας Κεντρικής Ασίας και Ρωσίας» 
Εργαστήριο Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Σμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών 
χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών 
Ανδρούτσου 150, Σ.Κ. 185 34, Πειραιάς  
E-mail : etem@unipi.gr, etem.des@gmail.com, omekar.des@gmail.com  
http://etem.unipi.gr/  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ    

ΚΚΕΕΝΝΣΣΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΡΡΩΩΙΙΑΑ  

 
 

 

ΑΑρρ..11,,  33  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 

Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

 
Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευραστιατικών Μελετών 

(Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο 

φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης 

της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. 

 Το αντικείμενο του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και 

εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση 

στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς 

Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, 

και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής 

ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού, καθώς και υψηλής 

στρατηγικής ειδικότερα.  

 Το Ε.Τ.Ε.Μ. διαθέτει ομάδες έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται 

από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου 

να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των 

τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων 

επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη 

των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη της Ομάδας 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας. 
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H Ρώσο-Ιαπωνική Οικονομική υνεργασία και το 

Ζήτημα των Κουρίλων Νήσων 

αββούλα Καραντζούνη 

τις 15 Δεκεμβρίου 2016, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνάντησε 

τον Ιάπωνα πρωθυπουργό ίνζο Άμπε, στο Ναγκάτο, περιοχή της Νότιας 

Ιαπωνίας και εκλογική περιφέρεια του Ιάπωνα πρωθυπουργού, στα πλαίσια 

διήμερης συνάντησης, που ολοκληρώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2016 στο 

Σόκιο. την προσπάθεια αναβάθμισης των διμερών σχέσεων Ρωσίας-

Ιαπωνίας, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να προβούν σε οικονομική συνεργασία 

σε σημαντικούς τομείς, όπως η ιατρική τεχνολογία, η ενέργεια και οι 

μεταφορές, αξίας $ 2.5 δις. το επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι 

συζητήσεις των δύο μερών για οικονομική συνεργασία στις Κουρίλες 

νήσους, οι οποίες από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποτελούν το 

«μήλον της έριδος» μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία ασκεί εξουσία 

στο νησί, και Ιαπωνίας. Σο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εστιάζει στην 

οικονομική υμφωνία των δύο χωρών στην περιοχή των Κουρίλων νήσων 

και κυρίως στο πώς αυτή συνδέεται με την έναρξη των διαπραγματεύσεων 

για  την επίλυση του ζητήματος κυριότητας των νήσων. 

Οι Κουρίλες νήσοι, όπως αποκαλούνται από τη Μόσχα, ή Βόρειες 

Επαρχίες σύμφωνα με το Σόκιο, αποτελούν μέρος της Περιφέρειας της 

αχαλίνης, στην οποία περιλαμβάνεται και η ομώνυμη νήσος, βόρεια της 

Ιαπωνίας και νοτιοανατολικά της Ρωσίας. Η περιοχή στο σύνολο της 

αποτέλεσε αντικείμενο εδαφικών διενέξεων μεταξύ της Ρωσίας και της 

                                                             
 Προπηστιακή θοιηήηρια (β’ έηος) ηοσ ημήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών ηοσ 

Πανεπιζηημίοσ Πειραιώς. 
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Ιαπωνίας ήδη από το 18ο και το 19ο αιώνα, όταν ιαπωνικοί πληθυσμοί 

ξεκίνησαν να εγκαθίστανται στα βόρεια εδάφη των νησιών1.  

 

Σο καθεστώς των Κουρίλων Νήσων από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. 

Πηγή: Le Monde Diplomatique, επτέμβριος 2001. 

Σο 1855 οι τέσσερις εκ των δέκα νήσων2, για τις οποίες εγείρονται 

ιαπωνικές διεκδικήσεις έως σήμερα, πέρασαν σε ιαπωνική κατοχή, με την 

υπογραφή της υνθήκης της ιμόντα, με τη ρωσική πλευρά να 

καταλαμβάνει, σύμφωνα με αυτή, όλα τα υπόλοιπα βόρεια εδάφη3. Με το 
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τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (1945), η Ρωσία απέκτησε τον έλεγχο 

των νήσων4, κι έως το 1949 οι 17.000 Ιάπωνες κάτοικοι των νήσων είχαν 

απελαθεί.  

Σο 1951 η Ιαπωνία, με την υπογραφή της υνθήκης του αν 

Υρανσίσκο, με την οποία αναγνωριζόταν κι επισήμως από την ιαπωνική 

πλευρά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, έκανε δηλώσεις περί 

ιαπωνικής κυριαρχίας στις Κουρίλες νήσους, κάτι που δεν αναγνωρίστηκε 

από τη Μόσχα, η οποία και δεν υπέγραψε την προαναφερθείσα υνθήκη5. 

Οι δύο πλευρές δεν έχουν υπογράψει έως τις μέρες μας συνθήκη ειρήνης (η 

Κοινή Διακήρυξη που υπεγράφη το 1956, όπως αναφέρεται και στη 

συνέχεια, δεν αποτέλεσε συνθήκη ειρήνης και δεν συμπεριλάμβανε κάποια 

πρόβλεψη για τις Κουρίλες νήσους) που να ορίζει το καθεστώς των νήσων, 

ενώ οι διπλωματικές τους σχέσεις έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την 

κατάσταση αυτή. 

Πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου 

στην Ιαπωνία, είχε προηγηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2016 συνάντηση μεταξύ 

του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, εργκέι Λαβρόφ, και του Ιάπωνα 

ομόλογού του, Υούμιο Κισίντα, στη Μόσχα, στα πλαίσια συζητήσεων για 

τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης γύρω από την οποία θα κινούνταν η 

συνάντηση των δύο ηγετών6. τη Μόσχα, ο Ιάπωνας υπουργός τόνισε την 

αναγκαιότητα της οριστικής διευθέτησης του ζητήματος της κατοχής των 

Κουρίλων νήσων με την υπογραφή μίας συνθήκης ειρήνης7. την κοινή 

συνέντευξη Σύπου που παραχώρησαν οι δύο άνδρες, ο Ρώσος υπουργός 

εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, αναφέροντας πως η γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ των δύο πλευρών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 

δυσχέρειες και πως η προσπάθεια επικεντρώνεται στην επίλυση πρακτικών 

προβλημάτων, έτσι ώστε να αρθούν τα εμπόδια για την άμεση συνεργασία 

των δύο γειτονικών κρατών8. Η ρωσική κυριαρχία στις Κουρίλες νήσους 

υποστηρίχθηκε, στις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου, και από την 

εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζακχάροβα, η 

οποία και τη χαρακτήρισε αναμφισβήτητη ανεξάρτητα από τις ιαπωνικές 

επιδιώξεις και την έλλειψη συνθήκης ειρήνης9. 

Η παραπάνω άποψη του Ρώσου υπουργού για την οικονομική φύση 

της υμφωνίας εκφράστηκε και κατά την επίσημη συνάντηση των δύο 

ηγετών, στο Ναγκάτο της Ιαπωνίας στα μέσα Δεκεμβρίου. Ο Βλαντίμιρ 

Πούτιν και ο ίνζο Άμπε συμφώνησαν σε μία συνεργασία με έντονο 

οικονομικό χαρακτήρα. υμπεριλήφθηκαν τομείς, όπως η αγροτική 

παραγωγή και η αλιεία, η ιατροφαρμακευτική βιομηχανία, ο τουρισμός, 

καθώς και τα προγράμματα ανταλλαγής νέων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
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πάνω στους οποίους συμφωνήθηκε να επενδυθεί από κοινού κεφάλαιο 

ύψους $ 1 δις. με το Ρωσικό Σαμείο Άμεσων Επενδύσεων και την Ιαπωνική 

Σράπεζα για τη Διεθνή υνεργασία να πρόκειται να επενδύσουν $ 500 

εκατ. έκαστο10. τον τομέα της ενέργειας συμφωνήθηκε διμερής 

συνεργασία μεταξύ της ιαπωνικής εμπορικής εταιρείας Marubeni Corp και 

του ρωσικού κολοσσού πετρελαίου ΟΑΟ Rosneft στην κοινή ανάπτυξη των 

κοιτασμάτων πετρελαίου στη νοτιοδυτική ακτή της ρωσικής νήσου 

αχαλίνης, κοντά στις ιαπωνικές ακτές11. Επίσης, συμφωνήθηκε ότι η 

ρωσική εταιρία Gazprom και οι ιαπωνικές Mitsui & Co. και Mitsubishi 

Corp. θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων πετρελαίου και 

στην οικοδόμηση εγκαταστάσεων υγροποίησης στη χερσόνησο Γιαμάλ, στη 

Βόρεια Ρωσία12. ύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο του Σαμείου 

Άμεσων Επενδύσεων της Ρωσίας, Κίριλ Ντιμιτρίεφ, έχουν 

προγραμματιστεί 20 κοινά επενδυτικά προγράμματα, γεγονός που 

αποδεικνύει την επιθυμία, κυρίως της ρωσικής πλευράς, να 

πραγματοποιηθούν ξένες επενδύσεις στις δύο χώρες, στοιχείο που θα 

επέφερε ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων, τόσο στον 

οικονομικό όσο και στον πολιτικό τομέα13. 

Η κοινή ανακοίνωση των δύο ηγετών για την έναρξη των διεργασιών 

για μελλοντική επέκταση της υμφωνίας με τη δημιουργία ζώνης 

οικονομικής συνεργασίας στις αμφιλεγόμενης κυριαρχίας Κουρίλες 

νήσους, δημιούργησε εξαρχής ελπίδες στην ιαπωνική ηγεσία. Πιο 

συγκεκριμένα, το Σόκιο ευελπιστούσε ότι είχαν ωριμάσει οι συνθήκες, 

προκειμένου να επιτευχθεί η επίλυση του ζητήματος με την υπογραφή 

συνθήκης ειρήνης που να ικανοποιεί τις επιδιώξεις και των δύο χωρών14. Η 

εν λόγω υμφωνία περιλαμβάνει οικονομική συνεργασία στους τομείς της 

ενέργειας και της αλιείας, καθώς στο σύνολό τους οι νήσοι είναι πλούσιες 

σε πετρέλαιο και ορυκτά, όπως ο σιδηροπυρίτης και το θείο, ενώ η κύρια 

οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή είναι η αλιεία15. Παράλληλα, 

ανακοινώθηκε το ενδεχόμενο να διευκολυνθούν οι επισκέψεις στις νήσους 

για τους Ιάπωνες πρώην κατοίκους των Κουρίλων με πιθανή κατάργηση 

της θεώρησης εισόδου (visa)16, καθώς και ελάφρυνση των κανόνων εισόδου 

και παραμονής στην Ιαπωνία για επιχειρηματίες και τουρίστες ρωσικής 

καταγωγής17.  

Η ιαπωνική πλευρά, τόσο λίγο πριν όσο και μετά την τελική 

συνάντηση με το Ρώσο Πρόεδρο, εξέφρασε την πεποίθησή της πως η 

προσπάθεια οικονομικής σύσφιξης των σχέσεων Ρωσίας-Ιαπωνίας είναι το 

πρώτο βασικό στάδιο στην προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της κυριαρχικής 

ταυτότητας των Κουρίλων νήσων, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι 
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διεκδικήσεις της μέσω υπογραφής μιας συνθήκης ειρήνης ύστερα από 71 

χρόνια αντιπαραθέσεων18. τον αντίποδα, η Μόσχα φαίνεται να 

επικεντρώνεται κυρίως στο οικονομικό σκέλος της υμφωνίας, με τον 

Πρόεδρο Πούτιν, ωστόσο, να διαψεύδει τις απόψεις που τον θέλουν να μην 

ενδιαφέρεται και να μην προσπαθεί να συνεισφέρει στην οριστική επίλυση 

της διαμάχης. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι οι Κουρίλες νήσοι μπορούν να 

γίνουν από αντικείμενο εχθρότητας, αντικείμενο που να συνδέει τις δύο 

χώρες και να τις ωθεί στη συνεργασία, τονίζοντας, όμως, ταυτόχρονα ότι 

πρόκειται για ένα γεγονός που δε μπορεί να επιλυθεί εν μία νυκτί19. 

 

Ο Ρώσος Πρόεδρος κατά την επίσκεψή του στο Σόκιο τον Δεκέμβριο 2016. 

Πηγή: Reuters, 16 Δεκεμβρίου 2016. 

Οι ρώσο-ιαπωνικές σχέσεις τείνουν να ομαλοποιηθούν σε γενικές 

γραμμές. Οι πρώτες προσπάθειες είχαν ξεκινήσει το 1956, όταν οβιετική 

Ένωση και Ιαπωνία αποκατέστησαν τις διπλωματικές και εμπορικές τους 

σχέσεις και υπέγραψαν κοινή διακήρυξη, στην οποία συμφωνούσαν ότι 

μετά από την υπογραφή συνθήκης ειρήνης, η Ιαπωνία θα επανακτούσε τον 

έλεγχο δύο νήσων εκ των δέκα του συμπλέγματος, κάτι που εν τέλει δεν 

πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι το Σόκιο βρέθηκε στη σφαίρα επιρροής 

των Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια του Χυχρού Πολέμου. Έκτοτε, η Ιαπωνία 

διεκδικεί την κυριαρχία σε τέσσερις από τις δέκα Κουρίλες νήσους20. τη 

υμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2016, η συνεργασία σε τομείς οικονομικού 

κυρίως ενδιαφέροντος φαίνεται να εντατικοποιείται και να επηρεάζει, μαζί 

με το ζήτημα της κυριαρχίας των Κουρίλων νήσων, και άλλους τομείς. 
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Είναι χαρακτηριστική η υμφωνία περί διυπουργικής συνεργασίας και 

συζήτησης (2+2) μεταξύ των Τπουργείων Εξωτερικών, καθώς και μεταξύ 

των Τπουργείων Άμυνας των δύο κρατών21. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με το 

Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, αποδεικνύει πως η ιαπωνική πλευρά λαμβάνει, 

πλέον, σοβαρά υπ’ όψιν της την ανησυχία της Ρωσίας σχετικά με το 

αμερικανικό πυραυλικό σύστημα και την αυξανόμενη παρουσία των Η.Π.Α. 

στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού22. Επιπλέον, ο Πρόεδρος 

Πούτιν ανέφερε ως έναυσμα για το ιαπωνικό ενδιαφέρον σχετικά με τη 

μεταξύ τους συνεργασία, και την ισχυρή οικονομική και γεωπολιτική θέση 

της Κίνας στην περιοχή, η οποία αντιμετωπίζεται περισσότερο ως απειλή 

για τα ιαπωνικά συμφέροντα23. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να τηρήσει 

η Ιαπωνία τις δεσμεύσεις της απέναντι στους συμμάχους της, γεγονός που 

στην προκειμένη χρονική στιγμή θα μπορούσε να τη φέρει σε αδιέξοδο. 

Αφενός, έχει συνταχθεί με τις υπόλοιπες χώρες των G7 για την επιβολή 

κυρώσεων εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας μετά την εισβολή της 

τελευταίας στην Κριμαία και την προσάρτηση της περιοχής στην 

περιφέρειά της, και αφετέρου έρχεται σε υμφωνία μαζί της για 

συνεργασία που θα την οδηγήσει σε ένα νέο οικονομικό καθεστώς με τη 

γείτονα χώρα, αντικρουόμενο με εκείνο των κυρώσεων24. Σο γεγονός πως η 

υμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ενεργό συνεργασία και 

συνεννόηση σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής και αλληλεπίδρασης των 

αρμόδιων Τπουργείων, αλλά και η ανάγκη της Ιαπωνίας να 

επαναπροσδιορίσει τη θέση της απέναντι στη Ρωσία, καθιστά τη νέα 

οικονομική υμφωνία σημαντική και σε επίπεδο αμυντικής στρατηγικής 

και διεθνών σχέσεων. 

Η μεγάλης σημασίας για τα ρωσικά και ιαπωνικά εθνικά συμφέροντα 

υμφωνία φαίνεται να αναπτύσσει και πολιτικές προεκτάσεις και 

αντιδράσεις στο εσωτερικό των δύο κρατών. Από ρωσικής πλευράς, εάν 

ληφθεί υπ’ όψιν η αντίδραση του ρωσικού λαού στα ανατολικά της χώρας το 

2004, όταν η Ρωσία αναγνώρισε το νησί Σαραμπάροβ κι ένα μέρος του 

νησιού Μπολσόι Ουσουρίκι ως κινεζικά εδάφη, στα πλαίσια της 

ολοκλήρωσης της μεταξύ τους διαμάχης για τον καθορισμό των συνόρων, 

μπορεί να ειπωθεί ότι οι τότε διαδηλώσεις δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια 

στη ρωσική ηγεσία, παρά να θεωρήσει πως ο ρωσικός λαός φαίνεται να είναι 

κάθε άλλο παρά θετικός στην αλλαγή της κυριαρχίας των Κουρίλων νήσων, 

όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Russia Insider25. Από την 

άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, ίνζο Άμπε, 

μέσω της εντατικοποίησης των συζητήσεων για το καθεστώς των Κουρίλων 

νήσων, προσπαθεί να καταξιωθεί στη σύγχρονη ιαπωνική ιστορία και να 

κερδίσει πολιτικό και προσωπικό κύρος, με την αντιπολίτευση της 
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Ιαπωνίας να εκφράζει αντιρρήσεις ως προς την αποτελεσματικότητα της 

νέας οικονομικής υμφωνίας στις επιδιώξεις της χώρας στην περιοχή. 

υγκεκριμένα, η Ρεν Φο, αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος της 

Ιαπωνίας, υποστηρίζει πως υπάρχουν ποικίλες σκέψεις για το πώς θα 

μπορούσε να συμβάλει η υμφωνία στην επίλυση του προβλήματος26. τον 

αντίποδα, το 59% του ιαπωνικού λαού, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, 

συμφωνεί στο να προχωρήσει η Ιαπωνία σε οικονομική συνεργασία με τη 

Ρωσία στην περιοχή, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται στο 72% μεταξύ των 

υποστηρικτών της κυβέρνησης του ίνζο Άμπε. Επιπλέον, το 60% των 

ερωτηθέντων φαίνεται να πιστεύει πως η υμφωνία αυτή θα φέρει πρόοδο 

στο ζήτημα της κυριαρχίας στις νήσους, με το 29% να αντικρούει αυτή την 

πεποίθηση27.   

υμπερασματικά, είναι φανερό ότι η νέα οικονομική υμφωνία 

μεταξύ Ρωσίας- Ιαπωνίας, τόσο σε γενικό επίπεδο αναφορικά με τη 

συνεργασία σε ποικίλους οικονομικούς τομείς όσο και στο επίπεδο που 

αναφέρεται στην οικονομική σύμπραξη των δύο συμβαλλόμενων κρατών 

στις Κουρίλες νήσους, ανοίγουν ένα νέο κύκλο συζητήσεων για τον 

καθορισμό του σημαντικού ζητήματος της κυριαρχίας των νήσων. 

Σαυτόχρονα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις πολιτικές και αμυντικές πτυχές 

των ρώσο-ιαπωνικών συζητήσεων, όπως αυτές έλαβαν χώρα στα μέσα 

Δεκεμβρίου και τίθενται παραπάνω, η οικονομική υμφωνία Ρωσίας-

Ιαπωνίας φαίνεται να δημιουργεί ένα νέο τοπίο στις σχέσεις μεταξύ αυτών 

και των συμμάχων τους. Με επιφυλακτική ματιά μπορεί κανείς να πει ότι 

η φίλο-αμερικανική πολιτική της Ιαπωνίας σε συνδυασμό με την 

προσπάθεια προσέγγισης της Ρωσίας ενδέχεται να την καταστήσει γέφυρα 

επικοινωνίας μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Η σύνδεση αυτή θα μπορούσε 

να επηρεάσει την κατανομή ισχύος στην περιοχή, καθώς και τη δράση της 

Κίνας και της Βόρειας Κορέας στην Ευρασία. Εντούτοις, είναι 

αξιοσημείωτο πως η οικονομική συνεργασία που υποστηρίζει με σθένος η 

Ιαπωνία αποσκοπώντας σε μία άμεση κι ευνοϊκή γι' αυτή λύση στο ζήτημα 

της κυριαρχίας των Κουρίλων νήσων, δε φαίνεται να πείθει τη Μόσχα. Με 

άλλα λόγια, το Σόκιο χρησιμοποιεί το «καρότο» της οικονομίας ως το μέσο 

για να ικανοποιηθούν οι επιδιώξεις της στις νήσους, χωρίς, όμως, να 

κατέχει και το «μαστίγιο» της μεγάλης στρατιωτικής ισχύος, που θα 

μπορούσε να εξαναγκάσει τη Ρωσία να σκεφτεί πιο σοβαρά το ενδεχόμενο 

να παραχωρήσει τις τέσσερις διεκδικούμενες από την Ιαπωνία νήσους σε 

αυτή, υπό την απειλή μίας ενδεχόμενης στρατιωτικής επιχείρησης στην 

περιοχή και μάλιστα υπό το φως της αμερικανικής στήριξης. Παρά τη 

δυσκολία πρόβλεψης νέων κινήσεων από Μόσχα και Σόκιο, διακρίνεται η 

βούληση εκ μέρους της ηγεσίας των δυο χωρών να κλείσουν ζητήματα που 
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εκκρεμούν επί δεκαετίες και να δημιουργήσουν επιμέρους συνθήκες που 

θα τους προσφέρουν οφέλη σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 

Οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ενδιαφέρουσες και διεθνολογικά 

πολύτιμες. 
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