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…Σύμφωνα με την επιθεώρηση European 

Journal of Wildlife Research, στον 

ζωολογικό κήπο της Αντίς Αμπέμπας, 

ζουν σήμερα 20 λιοντάρια. Είναι  απόγονοι 

των λιονταριών, που αιχμαλωτίστηκαν το 

1948 και τα κρατούσε στον προσωπικό 

του κήπο ο τελευταίος Αυτοκράτορας της 

Αιθίοπας. Ανήκουν σε μία ξεχωριστή 

ράτσα και χρειάζονται άμεση προστασία. 

Τα αιθιοπικά λιοντάρια ξεχωρίζουν 

εμφανισιακά από τη σκούρα χαίτη και το 

μικρό σχετικά μέγεθός τους

Στις εξετάσεις, στις οποίες 

υποβλήθηκαν, διαπιστώθηκαν 

‘’γενετικές διαφορές’’ με τα λιοντάρια 

της Ανατολικής και της Νότιας 

Αφρικής.

Εντωμεταξύ, στο κρατίδιο Γκουζουράτ 

της Ινδίας, ζει, στην απομόνωση, ένας 

μικρός αριθμός του ασιατικού 

λιονταριού (Panthera leo persica). Σε 

αυτό το είδος, πιθανότατα, ανήκαν τα 

λιοντάρια που ζούσαν στην Ελλάδα 

και ενέπνευσαν το μύθο 

του λιονταριού της Νεμέας. Ένα 

άλλο, αφρικανικό είδος, είναι το 

βερβερικό λιοντάρι (Panthera leo) το 

οποίο πρωταγωνιστούσε στις αρένες 

των Ρωμαίων και έχει σχεδόν 

εξαφανιστεί. Πιστεύεται, ότι ένας 

μικρός αριθμός από αυτά ζει στο 

ζωολογικό κήπο του Ραμπάτ, στο 

Μαρόκο.
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…Ο διάσημος, 

Ελληνοκυπριακής 

καταγωγής, τραγουδιστής, 

George Michael, (Γιώργος-

Κυριάκος Παναγιώτου),  που 

‘’έφυγε’’  ανήμερα των 

Χριστουγέννων, έγραψε και 

τραγούδησε ένα από τα 

δημοφιλέστερα 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

όλων των εποχών, το ‘’Last 

Christmas’’. Τα δικαιώματα 

του παραπάνω τραγουδιού τα 

προσέφερε για τα ‘’παιδιά της 

Αιθιοπίας’’. Το αποτέλεσμα 

ήταν να συγκεντρωθεί το 

ποσόν των 100 εκατομμυρίων 

δραχμών (300.000€), για τα 

θύματα του λιμού (1984).

…Η ‘’Φωτογραφία’’ του 

Νίκου Παπατάκη, που 

γεννήθηκε και μεγάλωσε 

στην Αιθιοπία, θεωρείται, 

μια από τις κορυφαίες 

δημιουργίες του Ελληνικού 

Κινηματογράφου, παρά το 

γεγονός ότι εκτυλίσσεται, 

ως επί το πλείστον, στο 

Παρίσι. Το έργο 

προβλήθηκε στο Γαλλικό 

Ινστιτούτο Αθηνών, στο 

πλαίσιο του Ciné-club 

2016.



…Η νέα γενετική μελέτη της ερευνητικής 

ομάδας του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, 

σχετικά με τις γεωγραφικές μετακινήσεις των 

ανθρώπινων πληθυσμών, εξέτασε το 

γονιδίωμα 200 ατόμων από την Αιθιοπία, το 

Νότιο Σουδάν και την Σομαλία. Διαπίστωσε, 

ότι ‘’υπήρξε ροή γονιδίων’’ προς την 

Αιθιοπία, από την Εγγύς Ανατολή. Οι 

Αιθίοπες αναμείχθηκαν με αιγυπτιακούς, 

συριακούς ή ισραηλινούς πληθυσμούς, πριν 

από περίπου 3.000 χρόνια. Το αποτέλεσμα 

αυτό ταιριάζει απόλυτα με την ιστορία της 

‘’Βασίλισσας του Σαβά’’. Σύμφωνα με την 

Παλαιά Διαθήκη και το Κοράνι, πριν από 

περίπου 3.000 χρόνια, η μυθική βασίλισσα 

κυβέρνησε το βασίλειο του Σαβά, το οποίο 

πλούτισε μέσω του εμπορίου, που έκανε με 

την Ιερουσαλήμ.

...Ο Άγιος Βασίλης, σε κάθε χώρα, 

παρουσιάζεται με ξεχωριστό τρόπο. Στην 

Ολλανδία, είναι ο Santa Claus (Άγιος 

Νικόλαος), εμφανίζεται να έχει ως βοηθό του 

ένα αγόρι από την Αιθιοπία, τον Πητ. Η 

παράδοση θέλει να τον είχε απελευθερώσει 

ο Santa Claus στα Μύρα και το παιδί, από 

ευγνωμοσύνη, έμεινε για πάντα μαζί του. Ο 

θρύλος αυτός, γεννήθηκε στο Ντεμρέ της 

σημερινής Νότιας Τουρκίας και η ιστορία του 

ξεκινά από τον 4ο αιώνα, όταν η περιοχή 

ήταν γνωστή ως Μύρα της Λυκίας. Σήμερα, 

οι Ολλανδοί, συνεχίζουν το πατροπαράδοτο 

έθιμό τους και, για να ‘’αναπαραστήσουν’’ 

τον Πητ, βάφουν τα πρόσωπα τους με 

μαύρο χρώμα. 

…Η Αιθιοπία απέκτησε αυτοκινητοβιομηχανία. 

Η κινεζική εταιρία Lifan Motors Group, 

κατασκεύασε εργοστάσιο συναρμολογήσεων 

αυτοκίνητων, στην Αντίς Αμπέμπα, 

δυναμικότητας 20 αυτοκινήτων την ημέρα. Το 

97% του προσωπικού που απασχολείται στην 

βιομηχανία, είναι Αιθίοπες πολίτες. Μέχρι 

τώρα, ο Αιθίοπας εργαζόμενος είχε την 

δυνατότητα να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο 

αυτοκίνητο και με την παραπάνω επένδυση, 

μπορεί να αποκτήσει ένα καινούργιο. Σήμερα 

στην Αιθιοπία κυκλοφορούν, μόνο 84.0000 

αυτοκίνητα
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