
ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο  Πρόεδρος  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας,  Προκόπης
Παυλόπουλος,  επέλεξε  φέτος  να  απευθύνει  τις  ευχές
του, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, στους Έλληνες
που  ζουν  στην  Αιθιοπία. Κατά  την  διάρκεια  της
πρωτοχρονιάτικης  γιορτής,  στην  αίθουσα  του
Ελληνικού  Αθλητικού  Συλλόγου  ''Ολυμπιακός  Αντίς
Αμπέμπας'' και μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης με ανοικτή
ακρόαση,  με  τον  Πρόεδρο  της  Ελληνικής  Κοινότητας
Δημήτριο  Συκά,  απεύθυνε  στα  μέλη  της  Ελληνικής
Παροικίας,  θερμά  λόγια  αγάπης,  για  τον  καινούργιο
χρόνο 2018.

Το National Geographic έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο με
τους  21  προορισμούς,  που  πρέπει  να  επισκεφθεί  ένας
ταξιδιώτης, μέσα στο 2018. Ταξίδια με βασικό πρωταγωνιστή
την περιπέτεια, ταξίδια που δημιουργούν μοναδικές εικόνες και
εμπειρίες.  Οι  συντάκτες  του  περιοδικού  έβαλαν  στην  πρώτη
θέση την πόλη Χάραρ της Αιθιοπίας, χαρακτηρίζοντας την ως
την πιο εκπληκτική περιοχή της Ανατολικής Αφρικής.

...Σύμφωνα  με  τον  καθηγητή  Timothy  Insoll  από  το  Ινστιτούτο  Αραβικών  και  Ισλαμικών  Σπουδών  του
Πανεπιστήμιου  του  Exeter,  ανακαλύφθηκε  αρχαία  ξεχασμένη  πόλη,  του  10ου  μΧ  αιώνα,  στην περιοχή
Χαρλάα της ανατολικής Αιθιοπίας. Βρέθηκαν αντικείμενα από την Αίγυπτο, την Ινδία και την Κίνα, τα οποία
δείχνουν πως ήταν ένα «κοσμοπολίτικο» κέντρο. Επίσης, βρέθηκε ένα τζαμί του 12ου Αιώνα, το οποίο είναι
παρόμοιο  με  αυτά  που  υπάρχουν  στην  Τανζανία  και  τη  Σομαλιλάνδη.  Αυτό  αποδεικνύει  την  ύπαρξη
ιστορικών  δεσμών,  ανάμεσα  σε  διαφορετικές  ισλαμικές  κοινότητες  στην  Αφρική.  Όπως  αναφέρει  ο
ανταποκριτής του BBC στην Αιθιοπία, υπήρχε ένας τοπικός μύθος ότι στην περιοχή, ζούσαν γίγαντες, επειδή
τα κτίρια και τα τείχη αποτελούνταν από μεγάλους ογκόλιθους.

..Το  Αμερικάνικο  Κέντρο  Έρευνας,  Pew  Research
Center, σε έρευνα που έκανε  πρόσφατα, αποτύπωσε
σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  την σημερινή  εικόνα  της
Ορθοδοξίας.  Σε  αυτή  φαίνεται,  ότι  η  θρησκεία  είναι
πολύ σημαντική, σε όλους σχεδόν τους Ορθόδοξους
Χριστιανούς  της  Αιθιοπίας  !!!.  Στην  Ελλάδα  το
ποσοστό  είναι  59%,  στην  τρίτη  θέση  βρίσκεται  η
Αρμενία με 53% και στην  τέταρτη, οι Ορθόδοξοι  της
Αμερικής  με  52%.  Στην  Αιθιοπία,  ο  Ορθόδοξος
Χριστιανικός πληθυσμός έχει αυξηθεί πολύ ταχύτερα
από  ό,τι  στην  Ευρώπη,  τα  τελευταία  100  χρόνια.
Σήμερα  ο  παγκοσμίως  Ορθόδοξος  Χριστιανικός
πληθυσμός  ανέρχεται  στα  260  εκατ.  Η  Αιθιοπική
Ορθόδοξη  Εκκλησία  Tewahedo  έχει  περίπου  36
εκατομμύρια πιστούς, σχεδόν το 14% του συνολικού
Ορθόδοξου  πληθυσμού  του  κόσμου.  Το  ημερολόγιο
της  Αιθιοπίας  βασίζεται  στο  αρχαίο  ημερολόγιο  της
Αλεξάνδρειας. Έχει 13 μήνες και η ημέρα ξεκινάει με
την ανατολή του ήλιου

.



...Η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων καλλιεργητών
καφέ στην Αιθιοπία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι το τέλος του αιώνα, ίσως χαθεί το 39%
έως 59% των εκτάσεων καλλιέργειας καφέ της ποικιλίας Arabica στη χώρα. Αυτή η πρόβλεψη
είναι  ιδιαίτερα  ανησυχητική,  δεδομένου  ότι  η  καλλιέργεια  καφέ  είναι  η  κύρια  πηγή
εισοδήματος  για  πολλούς  κατοίκους  της  χώρας.  Στην  πραγματικότητα,  ολόκληρη  η
βιομηχανία  του  καφέ  λειτουργεί ως    ραχοκοκαλιά  της  εθνικής  οικονομίας. Οι  υψηλότερες
θερμοκρασίες  και  οι  λιγότερες  βροχοπτώσεις  έχουν  ήδη  επηρεάσει  το  περιβάλλον  της
Αιθιοπίας.  Πρόσφατα  στοιχεία  για  το  κλίμα  υποδηλώνουν  ότι  η  ποσότητα  των
βροχοπτώσεων στη χώρα έχει μειωθεί έως και κατά 100 εκατοστά τα τελευταία 60 χρόνια.

...Ο Εμμανουήλ Κουμπαράκης είναι ο νέος Πρόξενος της Ελλάδος στην  Αντίς Αμπέμπα. Tο
Προξενείο είναι στελεχωμένο με δυο διπλωματικούς υπάλληλους, την Μαρία Μωραΐτη και τον
Νικόλαο Κανλή. Σήμερα, τον εξωτερικό τοίχο του Προξενικού Γραφείου κοσμεί τοιχογραφία με
θέμα  ''Ηλιοβασίλεμα στο Σούνιο''  (Ναός  του Ποσειδώνος στο Σούνιο),  έργο  της  ζωγράφου
Ναταλίας Ηρειώτη  Γκεμπιάου. Mε  ανακοίνωση  της,  η  Ελληνική Πρεσβεία  της  εκφράζει  τις
θερμότατες ευχαριστίες της και την συγχαίρει για την ευγενική προσφορά της να φιλοτεχνήσει
αφιλοκερδώς το παραπάνω έργο.

...Στις πρόσφατες εκλογές που έγιναν στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑΣ, εξελέγη το νέο
Δ.Σ του Συλλόγου, με Πρόεδρο τον Νάσο Ρούσσο. Σε αυτό συμμετέχουν η Καίτη Ιωάννου, ο
Γιώργος Φίλης,  ο Ασσέφα Εμμανουήλ,  ο Λουκάς Μισαΐλιδης,  ο Αντώνης Χατζόγλου  και  η

Πατρίτσια Ροβέλα. Αναπληρωματικά μέλη είναι η Σάρα Μαρία Αντύπα και ο Φώτης Πάλλης.

...Η θεατρική παράσταση «Barefoot in Athens – Socrates’ Life»,
παίζεται στο Εθνικό Θέατρο της Αιθιοπίας. Βασίζεται σε δύο Διαλόγους του Πλάτωνα (Φαίδων και Κρίτων) και στην Απολογία του
Σωκράτη. Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν 52 εβδομάδες.

…Μεγάλη επιτυχια του Ελληνικού Ομίλου Polyeco. Στην κατηγορία Hazardous Recy
cling Business, κέρδισε το πρώτο βραβείο για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
στο Τζιμπουτί, καταφέρνοντας τη σημαντική μείωση της ποσότητας αποβλήτων που θα
κατέληγαν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Ηταν ενα πολύ απαιτητικό έργο,
απομάκρυνσης 4000 τόνων ρυπασμένου χωμάτων και άλλων υλικών με βαρέα μέταλλα,

ρύποι οι οποίοι είναι τοξικοί και καρκινογόνοι. Ο Ελληνικός Όμιλος είχε αναλάβει πρόσφατα την απορρύπανσης του Σαρωνικού
κόλπου, ενώ δραστηριοποιείται και σε διεθνές επίπεδο, έχοντας θυγατρικές σε 9 χώρες, μεταξύ αυτών και η Αιθιοπία. Η Poly
eco είναι η πρώτη και μοναδική αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη κάθετη μονάδα διαχείρισης και αξιοποίησης επικινδύνων και
μη αποβλήτων στην Ελλάδα.
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