Το Τόκυο, (東京) είναι η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Eίναι ένα από τα 47 νοµαρχιακά
διαµερίσµατα της Ιαπωνίας και περιλαµβάνει την ιδιαίτερα αστικοποιηµένη κεντρική περιοχή
του Τόκιο, που είναι η καρδιά της µητροπολιτικής περιοχής του Τόκιο. Eχει περίπου 12
εκατοµµύρια κάτοικους- 10% του πληθυσµού της χώρας, ενώ στη µητροπολιτική του περιοχή
ζουν περίπου 36 εκατοµµύρια άνθρωποι, κάνοντάς την έτσι την πιο πυκνοκατοικηµένη του
κόσµου. Το Τόκιο βρίσκεται στην περιοχή Καντό στο νησί Χονσού. Οι συντεταγµένες του είναι
βόρεια 35°41, ανατολικά 139°46". Έχει επιλεγεί από την Ιαπωνική Ολυµπιακή Επιτροπή ως
υποψήφια πόλη για την διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων 2016.

Ιστορία
Η άνοδος του Τόκιο έγεται κατά ένα µεγάλο µέρος σε δύο άτοµα: στον Τοκουγκάβα Ιεϊασου
Ieyasu και στον αυτοκράτορα Μαϊτσί. Το 1603, µετά από την ενοποιήσει της Ιαπωνίας, ο
Σογκούν Τοκουγκάβα εκανε το Έντο (τώρα Τόκιο) βάση του. Κατά συνέπεια, η πόλη
αναπτύχθηκε γρήγορα και έγίνε µια από τις µεγαλύτερες πόλεις στον κόσµο µε έναν
πληθυσµό που εφτασε ένα εκατοµµύριο µέχρι το 18ο αιώνα. Έγινε η de facto πρωτεύουσα
της Ιαπωνίας ακόµη και εαν ο αυτοκράτορας ζουσε στο Κιότο, η αυτοκρατορική πρωτεύουσα.
Το 1869, ο 17-χρονος αυτοκράτορας Μαϊτσί µετακοµισε στην Έντο την οποία µετονοµάσε σε
"το Τόκιο" ("ανατολική πρωτεύουσα") ενα έτος πριν. Το Τόκιο ήταν ήδη το πολιτικό,
οικονοµικό, και πολιτιστικό κέντρο του έθνους, και η κατοικία του αυτοκράτορα την έκανε µια
de facto πρωτεύουσα.

Γεωγραφία
Η µητρόπολιτικη περιοχή του Τόκιο αποτελείται από τρία µέρη: Οι είκοσι τρεις ειδικοί θάλαµοι
(που αποτελούν την πρώην πόλη του Τόκιο) την Περιοχή Τάµα και τα νησιά.
Η διοικητική δοµή του Τόκιο είναι παρόµοια µε αυτήν άλλων νοµαρχιακών διαµερισµάτων της
Ιαπωνίας. Μέσα στο Τόκιο δωδεκάδες των µικρότερων οντοτήτων, οι περισσότερες από τους
καλούµενους συµβατικά οι πόλεις. Περιλαµβάνει είκοσι τρεις ειδικούς θαλάµους (?;; - ku)
όποιος έως το 1943 αποτελουσε την πόλη του Τόκιο, και εχει η κάθε µια έναν δήµαρχο και
συµβούλιο. Εκτός από αυτούς τους 23 δήµους, το Τόκιο καλύπτει επίσης 26 πόλεις (? - shi),
πέντε κωµοπόλεις (? - CH; ή machi), και οκτώ χωριά (? - γιος ή - mura), κάθε ένα από το
οποία έχει µια τοπική κυβέρνηση. Η µητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο διευθύνεται από
έναν δηµόσια-εκλεγµένο κυβερνήτη και µια µητροπολιτική συνέλευση. Η έδρα της βρισκεται
στο σταθµο µετρό Shinjuku. Κυβερνει όλο Τόκιο, συµπεριλαµβανοµένων των λιµνών, των
ποταµών, των φραγµάτων, των αγροκτηµάτων, των µακρινών νησιών, και των εθνικών
πάρκων.

Καιρός
Current conditions (Tokyo International Airport)
Description:
Temperature:
Wind:
Last update:

Clear. Warm.
28°C Comfort Level:
31°C
28 km/h from 190° South by west
Τετ 7:30 µµ JST

Forecast next 48 hours (Chiyoda)
Τετάρτη
9:00 µµ

Πέµπτη
9:00 πµ 3:00 µµ

3:00 πµ

26°C
24°C
19 km/h 16 km/h

29°C
17 km/h

32°C
23 km/h

9:00 µµ

27°C
14 km/h

3:00 πµ

24°C
12 km/h

Παρασκευή
9:00 πµ 3:00 µµ

31°C
7 km/h

33°C
16 km/h

Τρίτη

Τετάρτη

Forecast next 7 days (Chiyoda)
Πέµπτη

Παρασκευή

low: 24°C low: 24°C
high: 32°C high: 33°C

Σάββατο

Κυριακή

∆ευτέρα

low: 24°C
high: 33°C

low: 24°C
high: 33°C

low: 25°C
high: 34°C

low: 24°C
high: 33°C

∆ιαφορά ώρας
Η Αθήνα είναι – 6 ώρες από το Τόκυο (π.χ. Αθήνα 12:00 / Τόκυο 18:00)

Νόµισµα
Νόµισµα Ιαπωνίας: Ιαπωνικό Γιέν (JPY)
1 JPY= 0,00608177 EURO
1 EURO= 164.426 JPY

(ισοτιµία 08/08/07)

low: 24°C
high: 32°C

