ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
H Ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών,
δέχεται τις θέσεις της Αιγυπτιακής κυβέρνησης. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Εκφράζουμε την βαθύτατη ανησυχία μας για την μονομερή απόφαση της Αιθιοπίας να
προχωρήσει στην δεύτερη φάση πλήρωσης του φράγματος της Αναγέννησης (Grand
Ethiopian Renaissance Dam). Η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς να έχει επιτευχθεί
συμφωνία με τις άλλες δύο χώρες που επηρεάζονται άμεσα από την ροή των υδάτων
του Νείλου, ήτοι την Αίγυπτο και το Σουδάν. Μονομερείς ενέργειες, όπως η ανωτέρω,
δεν βοηθούν στην εξεύρεση της επίλυσης του ζητήματος στη βάση διαπραγματεύσεων
μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών. Η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες της
Οι Αιθιοπικές εκλογές της 21η Ιουνίου 2021 δεν εξέπληξαν κανένα. Νικητής αναδείχθηκε
ο σημερινός Πρωθυπουργός Άμπι Άχμεντ, με ποσοστό 94%. Σύμφωνα με το Σύνταγμα
της χώρας, εκλέγονται 547 μέλη στη Βουλή των Αντιπροσώπων για πενταετή θητεία. Το
εκλογικό σύστημα είναι απλό πλειοψηφικό και αποτελείται από 547 μονοεδρικές
εκλογικές περιφέρειες. Στις πρόσφατες εκλογές εξελέγησαν μόνο 436 αντιπρόσωποι,
διότι δεν μπόρεσε να διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Αναβλήθηκε σε 111 από αυτές, για την 6η Σεπτεμβρίου 2021. Στους εκλογικούς
καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι 37 εκατομμύρια ψηφοφόροι και συμμετέχουν 40
κόμματα. Πρώτο κόμμα, είναι το Κόμμα Ευημερίας του Πρωθυπουργού Άμπι Αχμέτ με
410 έδρες, δεύτερο το Εθνικό Κίνημα Αμάρα, του Μπελέτε Μόλα, με 5 έδρες και τρίτο οι
Πολίτες της Αιθιοπίας για Κοινωνική Δικαιοσύνη, του Μπεράνου Νέγκα, με 4 έδρες.
Η Ethiopian Airlines ξανά στην Ασμάρα. Στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Facebook,
η αεροπορική εταιρεία αναφέρει τα εξής: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ενημερώσουμε, ότι από την 23η Ιουνίου 2021 ξανάρχισαν οι πτήσεις μας προς την
Ασμάρα. Η αεροπορική σύνδεση θα ενισχύσει περαιτέρω τους πολιτικούς, οικονομικούς,
εμπορικούς και λαϊκούς δεσμούς μεταξύ των δύο αδελφών χωρών. Η Ασμάρα είναι η
πρωτεύουσα της Ερυθραίας και βρίσκεται στην κεντρική περιοχή Maekel της χώρας. Εκεί
στεγάζεται το Εθνικό Μουσείο και η πόλη, είναι γνωστή για τα κτίρια της, τα οποία
κατασκευάσθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Το Cinema Impero, ένα από τα καλύτερα
κτίρια σε στιλ Art Déco, το κτίριο του Cubist Africa Pension, ο εκλεκτικός Ορθόδοξος
Καθεδρικός Ναός, η πρώην Όπερα, το φουτουριστικό κτίριο Fiat Tagliero, η Καθολική
Εκκλησία της Παναγίας του Ροδαρίου, το νεοκλασικό Παλάτι του Κυβερνήτη και άλλα.
Η Ερυθραία είναι μεταξύ των πέντε χωρών, από τα 194 κράτη μέλη του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, που ακόμα δεν έχει αρχίσει το πρόγραμμα των εμβολιασμών. Οι
άλλες χώρες είναι: Τανζανία, Μπουρούντι, Αϊτή και Βόρεια Κορέα. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός, ότι δεν έχουν στη κατοχή τους τα εμβόλια και δεν μπορούν να ξεκινήσουν την
εκστρατεία ανοσοποίησης του πληθυσμού των. Την στιγμή που ορισμένες χώρες δεν
έχουν χορηγήσει τις πρώτες δόσεις στον πληθυσμό τους, πολλές πλούσιες χώρες
παρακρατούν μεγάλες ποσότητες εμβολίων, από τα εργοστάσια παράγωγης των. Σήμερα
το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάνει το εμβόλιο, μεταξύ αυτών είναι η Αιθιοπία
με 1,7% και το Τζιμπουτί με 1,3%. Το αποτέλεσμα των μέχρι σήμερα εμβολιασμών είναι,
ότι μειώθηκε ο αριθμός των νέων κρουσμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 400.000, την
ημέρα. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι ορισμένες μικρές νησιωτικές χώρες όπως:
Σεϊχέλες, Μάλτα και Γιβραλτάρ, μπόρεσαν και εμβολίασαν το 70% του πληθυσμών των.
Ενώ πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας δεν έχουν καταφέρει
να εμβολιάσουν ούτε το 20%.
...Η Πριγκίπισσα Fatouma του Τζιμπουτί: Η Disney τιμά το Μήνα Υπερηφάνειας με μία
ταινία για μικρούς και μεγάλους. Αναφέρεται σε πριγκίπισσες και μεταξύ αυτών
παρουσιάζει τη Πριγκίπισσα του Τζιμπουτί, των Σεϊχελών, της Μογγολίας, της Λετονίας
και της Δομινικανής Δημοκρατίας. Με αυτό τον τρόπο βοηθά τα κορίτσια να δουν τον
εαυτό τους μέσα από τις πριγκίπισσες και στους μεγάλους μαθαίνει μερικά πράγματα για
τον πολιτισμό των. Το Τζιμπουτί βρίσκεται στο Κέρας της Αφρικής, όπως πολλοί κάτοικοι
της χώρας, έτσι κι εκείνη, απολαμβάνει την ποίηση και τα παραδοσιακά παραμύθια. Κάθε
τόσο, φορά ολόχρυσα κοσμήματα και κάνει τατουάζ από χένα.
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