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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 09.01.2014 
 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

1) ΕΥΡΩΠΗ  
Α.  7-8   Ο Ιάπωνας Υπουργός των Εξωτερικών Fumio  Kishida  επισκέφθηκε την 
Ισπανία, προκειμένου να συζητήσει με τον ομόλογό του 2μερή θέματα, στη συνέχεια 
πρόκειται να επισκεφθεί τη Γαλλία (10.1.2014) προκειμένου να συναντήσει τους 
Γάλλους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας. 

Β. Η Μόσχα σχεδιάζει να απαγορεύσει τις εισαγωγές ψαριών από την Εσθονία.  
Επίσης πρόκειται να εγκρίνει τις νέες τιμές Φ.Α. που θα καταναλώνεται στην 
Ουκρανία. 
Γ. ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ: Υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματικοί του στρατού πρόκειται να 
επισκεφθούν το Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να συζητήσουν θέματα αμυντικής 
συνεργασίας. 

 
 

2) ΑΣΙΑ 
Α.  Η Νότια Κορέα και η Κίνα πρόκειται να αρχίσουν ένα νέο γύρο 
διαπραγματεύσεων για μία νέα συμφωνία που θα αφορά τη ζώνη ελεύθερου εμπορίου 
στην επαρχία Shaanxi 
Β.  Ο Πρωθυπουργός του ΒΙΕΤΝΑΜ πρόκειται να εγκρίνει αλλαγή της νομοθεσίας 
ώστε να επιτρέπεται η κατοχή του 60%  μίας επιχείρησης που λειτουργεί στη χώρα 
από ξένους. 

Γ. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ερτογάν θα επισκεφθεί την Ιαπωνία για τον τρίτο γύρο 
των συνομιλιών με τον ομόλογό του SINZO ABE. 

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την από κοινού δημιουργία ενός πανεπιστημιακού 
ιδρύματος στην Τουρκία διαφόρων επιστημών αλλά και τεχνολογίας,  καθώς και τη 
δυνατότητα για την ανάπτυξη από κοινού μηχανών προκειμένου αυτές να 
χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικά μαχητικά οχήματα. 

Δ.  ΚΙΝΑ:   Βάσει ανακοίνωσης της Securities  Times  ο Bai  Zhongren  πρόεδρος της 
Κρατικής εταιρίας σιδηροδρόμων αυτοκτόνησε το περασμένο Σάββατο.  Η 
ανακοίνωση δεν ανέφερε λεπτομέρειες (είχε προηγηθεί η καταδίκη του πρώην 
υπουργού σιδηροδρόμων ο οποίος είχε στην κατοχή του 360 ακίνητα και πλήθος 
λογαριασμών σε εκατ. $). 
Σύμφωνα με ένα εκτενές ρεπορτάζ η Ιαπωνική Yomiuri Shimbun έκανε καθαρό ότι ο 
Κινεζικός στρατός αναδιοργανώνεται αυτήν την εποχή και συντελούνται σημαντικές 
αλλαγές στην οργανωτική δομή του.  Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ 
δημιουργούνται πέντε στρατιωτικές ζώνες που η κάθε μία θα έχει τις δυνατότητες να 
ασφαλίζεται από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, χρησιμοποιώντας το στρατό, 
ναυτικό,  αεροπορία,  καθώς και μονάδες στρατηγικών πυραύλων στη δική της ζώνη 
ευθύνης.  Η αλλαγή αυτή έχει στόχο να μεγιστοποιήσει την άμυνα αλλά και την 
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εσωτερική ασφάλεια πράγμα που θα καταστήσει την Κίνα περισσότερο ικανή να 
αντιμετωπίσει εξωτερικές απειλές. 

 

3) ΙΡΑΚ 
Το ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) άρχισε να αποσύρει τις δυνάμεις του 
από τη Follutra, ανέφερε το ιρακινό πρακτορείο στις 7.11.2014 έχοντας χάσει σε δύο 
μέτωπα. 
 

4) ΤΟΥΡΚΙΑ 
Πρόσφατα η Τουρκική κυβέρνηση απέλυσε 350 αξιωματικούς της αστυνομίας με το 
σύνολο να φθάνει τους 700. 
 

5) ΡΩΣΙΑ 
Στη Ρωσία λόγω των χειμερινών ολυμπιακών αγώνων βρίσκεται σε εξέλιξη μία πολύ 
μεγάλη κλίμακα επιχειρήσεων ασφαλείας που συμμετέχουν πέραν των 30  χιλ.  
αστυνομικών και στρατιωτικές μονάδες, επίσης μονάδες του στόλου περιπολούν στη 
Μ. Θάλασσα. 
 

 
 

Για το ΕΛΙΣΜΕ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ 


