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…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.

…Η Αιθιοπία ανέλαβε την προεδρία του

‘’Φόρουμ Ευάλωτων Κλιματικά Χωρών’’ 

(CVF), με αντικείμενο την εφαρμογή της 

‘’Συμφωνίας του 2015, στο Παρίσι’’. Σε 

αυτήν προβλέπεται ο περιορισμός της 

αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας 

στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Η Αιθιοπία, εδώ 

και καιρό, έχει πληγεί από έντονα ακραία 

καιρικά φαινόμενα, λόγω της κλιματικής 

αλλαγής. Το έντονο φαινόμενο του Ελ Νίνιο, 

συνέβαλε εφέτος, στην καταστροφή των 

καλλιεργειών και στην αύξηση των 

επιπέδων της πείνας.

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
…Τον Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκε, στο 

ξενοδοχείο SHERATON, εκδήλωση 

γευσιγνωσίας για το Ελληνικό 

Ελαιόλαδο, υπό την αιγίδα του Πρέσβη της 

Ελλάδος στην Αιθιοπία,  Νικόλα Χ. Πατακιά, 

με στόχο, την επέκταση και αύξηση της 

διάθεσής του, στην Αιθιοπική αγορά. 

Εντωμεταξύ, το Α’ Διεθνές Επενδυτικό 

Φόρουμ, για την Αγροτική Βιομηχανία  

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στην 

Αιθιοπία. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε, 

από την Αιθιοπική κυβέρνηση  και την 

UNIDO, οργάνωση για τη βιομηχανική 

ανάπτυξη του ΟΗΕ. Σε αυτό, συμμετείχαν 

διεθνή χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, 

εγχώριες επιχειρήσεις και διεθνείς 

οργανισμοί. 



…Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού 

Υπουργείου Εσωτερικών, τον Απρίλιο του 

2016, καταγράφηκαν 557.476 μετανάστες, 

που ζουν και εργάζονται νόμιμα στη χώρα 

μας. Πρόκειται για 290.044 άνδρες και 

267.432 γυναίκες, που τους έχει δοθεί άδεια 

παραμονής. Από αυτούς, οι πολίτες της 

Αιθιοπίας είναι 1.071 άτομα, της 

Ερυθραίας 58 άτομα και του Τζιμπουτί 

μόλις 2 άτομα. Στην πλειονότητά τους, οι 

νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί, προέρχονται 

από: Αλβανία (387.023), Ουκρανία (19.595), 

Γεωργία (18.334), Πακιστάν (16.578), Ινδία 

(14.357), Αίγυπτο (12.084), Φιλιππίνες 

(10.468), Μολδαβία (9.092), Μπαγκλαντές 

(6.301), Συρία (5.799) και Κίνα (4.840).

…Έφτασε στην Ελλάδα το νέο διεθνές 

υποθαλάσσιο καλώδιο Asia Africa Europe-1 

(AAE-1). Πρόκειται για ένα τηλεπικοινωνιακό 

καλώδιο, συνολικού μήκους 25.000 χ.λ.μ, 

που ξεκίνησε από το Χόνγκ Κόνγκ και, 

μέσω του Ινδικού Ωκεανού, πέρασε από τον 

κόλπο του Άντεν, στην Ερυθρά θάλασσα, 

για να συνδεθεί με το Τζιμπουτί. Στη 

συνέχεια, μέσω της διώρυγας του Σουέζ, 

έφτασε στον τηλεπικοινωνιακό σταθμό του 

ΟΤΕ, στην Κρήτη. Η ολοκλήρωση της 

κατασκευής του θα γίνει μόλις το καλώδιο 

καταλήξει στη Γαλλία. Προβλέπεται να τεθεί 

σε λειτουργία μέχρι τέλος του 2016. Το ΑΑΕ-

1, θα χρησιμοποιεί τεχνολογία 100 Gbps, 

φτάνοντας σε συνολική χωρητικότητα, άνω 

των 40 Tbps (1 Tbps=1000 Gbps). Το 

πλεονέκτημα του είναι ότι θα μεταφέρει την 

τηλεπικοινωνιακή κίνηση από το Χονγκ 

Κονγκ, την Ασία και την Αφρική, στην 

Ευρώπη, μέσω μίας νέας συντομότερης 

διαδρομής.(Χόνγκ Κόνγκ, Βιετνάμ, 

Καμπότζη, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, 

Ταϋλάνδη, Ινδία, Πακιστάν, Ομάν, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Υεμένη, 

Τζιμπουτί, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, 

Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία).

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
…Στους Ολυμπιακούς αγώνες, που έγιναν 

στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η Αιθιοπία κέρδισε 8

μετάλλια. Ένα χρυσό με την Almaz

Ayana στα 10.000 μ. Τρία αργυρά, με την 

Genzebe Dibaba στα 1.500 μ, τον Hagos 

Gebrehiwot και στα 5.000 μ. και τον Feyisa 

Lilesa στο Μαραθώνιο. Τέσσερα χάλκινα, 

δυο στα 10.000 μ, με την Tirunesh Dibaba και 

τον Tamirat Tola, ένα με την Mare Dibaba στο 

Μαραθώνιο και ένα με την Almaz Ayana στα 

5.000 μ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Almaz

Ayana κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 10.000 

μ, με παγκόσμιο ρεκόρ. …Στους 

Ολυμπιακούς αγώνες, που έγιναν στο Ρίο ντε 

Τζανέιρο, η Αιθιοπία κέρδισε 8 μετάλλια. Ένα 

χρυσό με την  Almaz Ayana  στα 10.000 μ. 

Τρία αργυρά, με την Genzebe Dibaba στα 

1.500 μ, τον Hagos Gebrehiwot και στα 5.000 

μ. και τον Feyisa Lilesa στο Μαραθώνιο. 

Τέσσερα χάλκινα, δυο στα 10.000 μ, με την 

Tirunesh Dibaba και τον Tamirat Tola, ένα με 

την Mare Dibaba στο Μαραθώνιο και ένα με 

την Almaz Ayana στα 5.000 μ. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι η Almaz Ayana κέρδισε το 

χρυσό μετάλλιο στα 10.000 μ, με παγκόσμιο 

ρεκόρ.

…Ο Χρήστος Πυθαράς, γιος του Ηρακλή 

(Λάκη) Πυθαρά, από την Αντίς Αμπέμπα, 

συμμετείχε, στο 22ο Διεθνές Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου, ‘’της Αθήνας-Νύχτες 

Πρεμιέρας’’, με την πρώτη του μεγάλου 

μήκους ταινία, ‘’Ευτυχία’’. Το έργο, 

αναφέρεται, με μία κωμικοτραγική ματιά, στη 

ζωή μιας νεαρής κοπέλας, μέσα από μια 

αλλοιωμένη αντίληψη της πραγματικότητας.
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