Ασμάρα στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς
...Η UNESCO περιέλαβε την Ασμάρα στον κατάλογο της
Παγκόσμιας
Κληρονομιάς,
λόγω
της
σύγχρονης
αρχιτεκτονικής της πρωτεύουσας της Ερυθραίας. Η Ασμάρα
είναι, πλέον, προστατευόμενη περιοχή. Στα τέλη του 1930, οι
Ιταλοί άλλαξαν το πρόσωπο της πόλης, χτίζοντας νέα και
μοντέρνα κτίρια για την εποχή, για αυτό και είναι γνωστή ως
«Πίκκολα Ρόμα» δηλαδή, Μικρή Ρώμη. Σήμερα σώζονται 400

«Κιβωτός της Ειρήνης»
...Στην Ναυτική βάση που διατηρεί η Κίνα στο Τζιμπουτί,
λειτουργεί το νοσοκομείο «Κιβωτός της Ειρήνης» Οι
Κινέζοι στρατιωτικοί γιατροί επισκέπτονται απομονωμένα
χωριά και προσφέρουν στους κατοίκους, δωρεάν, ιατρικές
υπηρεσίες. Πρόσφατα επισκέφτηκαν το χωριό Ντοραλέχ. Από
τις εξετάσεις που έκαναν στους κατοίκους του, διαπίστωσαν
ότι
υποφέρουν από αρθρίτιδα, λόγω του καιρού, που είναι
πολύ ζεστός και υγρός. Επίσης, διαπίστωσαν ότι οι ασθένειες
των ματιών είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο. Ο καταρράκτης
και η επιπεφυκίτιδα κάνουν θραύση στους ντόπιους, εξαιτίας
του ανέμου, της άμμου, και της ισχυρής υπεριώδους

Ειρήνη Σαββαΐδη,
...Έργα της Ειρήνης Σαββαΐδη, κόρης του Παναγιώτη
(Γιώτη) Σαββαΐδη, από την Ντίρε Ντάουα, επιλέχθηκαν, από
το γνωστό φωτογραφικό περιοδικό ΦΩΤΟγράφος και
δημοσιεύθηκαν, στο τεύχος 249 (ΙούλιοςΑύγουστος), με
θέμα "Πορτραίτο". Πρόκειται για τα πορτραίτα ανθρώπων των
γραμμάτων και των τεχνών, τα οποία μπορείτε να δείτε στην
ιστοσελίδα
http://www.platinumphotos.gr/studio/#!home.
Η
φωτογράφος, συνεργάζεται με τον αδελφό της Πάτροκλο.

Ελληνοαιθιοπική φιλία
…Σύμφωνα με τις αναρτήσεις, της Ελληνικής Πρεσβείας της
Ελλάδος στην Αντίς Αμπέμπα, στο Facebook, σχετικά με τα
100 χρόνια από την σύναψη των διπλωματικών σχέσεων,
μεταξύ Αιθιοπίας και Ελλάδος, δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα,
από τα Μέσα Μαζικής ΅Ενημέρωσης, στην Αιθιοπία. Στον
έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση

ΟΙ 5 ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΘΙΟΠΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ.
…Τελικά, με την οικονομική ανάπτυξη στην Αιθιοπία, εμφανίσθηκαν και οι 5 πρώτοι
Αιθίοπες εκατομμυριούχοι. Δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως την γεωργία, τα
τρόφιμα, τις κατασκευές, την ενέργεια και τις διανομές. Σύμφωνα με το
περιοδικό Forbes, πρόκειται για τούς παρακάτω:
Ο Belayneh Kindie, είναι ο ιδιοκτήτης της Belayneh Kindie Import And Export (BKIEA),
η οποία είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση εμπορίας γεωργικών προϊόντων στην Αιθιοπία.
Εξάγει σπόρους, σουσάμι και ξηρούς καρπούς. Τα έσοδα της εταιρείας ξεπέρασαν τα 60
-ΟTewodros Ashenafi, είναι πρόεδρος και συνιδιοκτήτης της Ambo
Mineral Water, η οποία παράγει το φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό
νερό. Είναι επίσης ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της South West
Energy, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ανατολική Αφρική.
Ο Buzuayehu T. Bizenu, είναι πρόεδρος και μέτοχος της East
African Holding, ενός κορυφαίου βιομηχανικού ομίλου στην Αιθιοπία,
που δραστηριοποιείται στους τομείς: επεξεργασία του
τσαγιού,
εκτυπώσεις, συσκευασίες, ακίνητα και εξορύξεις.
-Ο Ketema Kebede, είναι ο ιδρυτής της KK PLC, μιας αιθιοπικής
εταιρείας που κατασκευάζει κουβέρτες, με εξαγωγές σε ολόκληρη την
Αφρική και τη Βόρεια Αμερική. Διαθέτει εργοστάσιο βαφής ακρυλικών
υφασμάτων και ασχολείται και με την εισαγωγή και διανομή βαρέων
μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις εξορύξεις και την κατασκευή
δρόμων. Η εταιρεία είναι επίσης, μία από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς
αιθιοπικού καφέ, δημητριακών και μπαχαρικών.
Η Akiko Ambaye, μια από τις σημαντικότερες γυναίκες
επιχειρηματίες της Αιθιοπίας, είναι ιδρυτής του ομίλου Orchid Business
Group (OBG), μιας κατασκευαστικής εταιρειας, που δραστηριοποιείται:
στην κατασκευή δρόμων, την προμήθεια δομικών υλικών, τις
υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων κατασκευής και μεταφοράς
εμπορευμάτων.

