
...Η νέα ηλεκτρική σιδηροδρομική γραμμή, η οποία συνδέει την Αντίς Αμπέμπα
με το Τζιμπουτί, κατασκευάστηκε με κινεζική χρηματοδότηση. Το παρθενικό ταξίδι
της έγινε στις 10 Ιανουαρίου 2018 και κάλυψε την απόσταση των 756 χλμ. σε 12
ώρες. Διαθέτει 21 σταθμούς και για την κατασκευή της εργάσθηκαν 25.000 άτομα.
Είναι διπλής κατεύθυνσης και η διαδρομή της είναι παράλληλη  με την παλιά, η
οποία κατασκευάστηκε πριν από 100 χρόνια.

...Το Τζιμπουτί προσπαθεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την γεωγραφική θέση
του,  η  οποία  βρίσκεται  στην  είσοδο  της  εμπορικής  οδού,  που  αρχίζει  από  τον
Ινδικό  Ωκεανό  και,  μέσω  του  κόλπου  του  Άντεν,  της  Ερυθράς  Θάλασσας,  της
διώρυγας  του  Σουέζ,  καταλήγει  στην  Μεσόγειο.  Σήμερα,  είναι  η  χώρα  με  τις
περισσότερες  ξένες  στρατιωτικές  βάσεις  στο  έδαφος  της.  Διατηρούν  βάσεις  οι
ΗΠΑ, η Κίνα, η Γαλλία, (φιλοξενεί Γερμανούς και Ισπανούς στρατιώτες) η Ιαπωνία
και η Ιταλία. Οι ΗΠΑ πληρώνουν ενοίκιο 63 εκατ. δολ. τον χρόνο και η Κίνα 20 εκατ.
δολ.

...Η κυβέρνηση της Αιθιοπίας απαγόρευσε την υιοθεσία παιδιών από άτομα
ξένης καταγωγής, ενώ οι υιοθεσίες εντός της χώρας επιτρέπονται. Πολλά παιδιά,
όταν φεύγουν στο  εξωτερικό, πέφτουν    θύματα  κακοποίησης ή παραμελούνται.
Από το 1999 μέχρι σήμερα, 15.000 παιδιά έχουν δοθεί σε ανάδοχους γονείς από
τις ΗΠΑ. Πριν από δύο χρόνια, η Δανία απαγόρευσε την υιοθεσία παιδιών από την
Αιθιοπία. Σήμερα, πολλά ορφανά καταλήγουν να βρίσκονται εγκλωβισμένα μεταξύ
ακατάλληλων συγγενών ή αντιμέτωπα με το φάσμα της ζωής στους δρόμους. Η
υιοθεσία, μαζί με την αμοιβή του δικηγόρου, κοστίζει δέκα χιλιάδες ευρώ. Με τα
χρήματα αυτά συντηρούνται τα ορφανοτροφεία της χώρας.

...Αναφορές  για  το  βάρβαρο  έθιμο  της  κλειτοριδεκτομής  υπάρχουν  και  από
αρχαίους Έλληνες  συγγραφείς.  Ο Ηρόδοτος  αναφέρει  ότι  τον  5ο  αιώνα π.Χ.  οι
Φοίνικες,  οι  Χετταίοι  και  οι  Αιθίοπες,  πραγματοποιούσαν  κλειτοριδεκτομή  στα
κορίτσια τους. Σήμερα, η πρακτική αυτή είναι συχνότερη στις δυτικές, ανατολικές
και  βορειοανατολικές  περιοχές  της  Αφρικής  (Σομαλία,  Ερυθραία,  Αιθιοπία,
Τζιμπουτί, Αίγυπτος), σε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής και στην Ασία.

...Οι  εργασίες  για  την  κατασκευή  του  φράγματος της  «Μεγάλης  Αιθιοπικής
Αναγέννησης»  στο  Γαλάζιο  Νείλο,  έχουν  ολοκληρωθεί  κατά  64%.  Το  έργο  θα
συμβάλει  στην  εκβιομηχάνιση  και  ανάπτυξη  της  χώρας.  Σήμερα,  το  40%  του
πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μέχρι σήμερα όμως, δεν έχουν
καταλήξει  σε  συμφωνία  με  την    Αίγυπτο  και  το  Σουδάν.  Πρόσφατα,  η  Αίγυπτος
πρότεινε  να αναλάβει  διαμεσολαβητής η Παγκόσμια Τράπεζα, πρόταση  την οποία
απέρριψε η Αιθιοπία. Οι Αιγύπτιοι υποστηρίζουν οτι, λόγω μείωσης της στάθμης των
νερών, θα υποστούν ζημιές στην αγροτική παραγωγή και θα μειωθεί η παραγωγή
ηλεκτρικού  ρεύματος  στο Φράγμα  του  Ασουάν.  Το  Σουδάν  εκτιμά  ότι  θα  υποστεί
ζημιές,  παρά  τα  οφέλη  που  θα  έχει  από  την  εισαγωγή  αιθιοπικής  ηλεκτρικής
ενέργειας. Και η αγωνία για το μέλλον του φράγματος συνεχίζεται...

...Ο  Αναπληρωτής  Υπουργός  Εξωτερικών, Γιώργος  Κατρούγκαλος,  κατά  την
διάρκεια της διήμερης επίσκεψής στην Αιθιοπία του, συμμετείχε στον εορτασμό της
25ης Μαρτίου,  στην  αίθουσα  του Ελληνικού Αθλητικού  Συλλόγου  ''Ολυμπιακός'',
στην Αντίς Αμπέμπα. Επίσης, συναντήθηκε με μέλη της Αιθιοπικής κυβέρνησης, με
Επίτροπο  της  Αφρικανίκης  Ένωσης  και  με  μέλη  της  Ελληνικής  Παροικίας.
Υπέγραψε  Συμφωνία  Ναυτικής  Συνεργασίας,  μεταξύ  Ελλάδος  και  Αιθιοπίας,  η
οποία  δίνει  τη  δυνατότητα  σε πτυχιούχους Αιθίοπες  ναυτικούς  να  εργασθούν  σε
εμπορικά πλοία με Ελληνική σημαία. Τον Υπουργό συνόδευαν επιχειρηματίες, που
θέλουν να επενδύσουν στην Αιθιοπία.



...Το  βιβλίο  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ  ΟΔΥΣΣΕΑ,
του  Ιάκωβου  Δ.  Μιχαηλίδη,  το  οποίο
κυκλοφόρησε πρόσφατα, έχει ως θέμα
τους πρόσφυγες  των  νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου, κατά την διάρκεια
της  Γερμανικής  κατοχής  (19411944).
Αναφέρεται στο δραματικό οδοιπορικό
που  ακολούθησαν  όταν  εγκατέλειψαν
το  νησί  τους  και  εγκαταστάθηκαν  σε
φιλόξενα  κράτη  της  Μέσης  Ανατολής
και της Αφρικής (Αιθιοπία, Τανγκανίκα
και  Βελγικό  Κογκό).  Κυκλοφορεί  από
τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

...Κυκλοφόρησε  το  βιβλίο  της
Αλεξάνδρας ΖέκουΓρυπάρη, με
τον  τίτλο:  ΑΟΡΑΤΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ.
Είναι  στην βιογραφία  του
Μιχαήλ Π. Ζέκου, ο οποίος ήταν
Μέγας  Ευεργέτης  της  Ελληνικής
Κοινότητας της Αντίς Αμπέμπας.

…Η  Εθνική  Λυρική  Σκηνή  τίμησε,  με  τον
καλύτερο  τρόπο,  τον Στέφανο Λαζαρίδη,  ένα
σπουδαίο μέλος του Ελληνισμού της Αιθιοπίας.
Του  αφιέρωσε  τις  δυο  όπερες  του Τζάκομο
Πουτσίνι,  Μποέμ  και  Τόσκα,  οι  οποίες
παρουσιάσθηκαν στις  νέες  εγκαταστάσεις  της,
στο  Κέντρο  Πολιτισμού  Ίδρυμα  Σταύρος
Νιάρχος. Εκεί οργάνωσε και την έκθεση με τον
τίτλο  ''Στέφανος  Λαζαρίδης:  Κυνικός
Ρομαντικός'' όπου, προβλήθηκε το καλλιτεχνικό
έργο  του  μεγάλου  μας  σκηνογράφου  και
σκηνοθέτη.
O Στέφανος Λαζαρίδης
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