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ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
…Το ντοκιμαντέρ του Μένου
Δελιοτζάκη, με τον τίτλο ‘’Η Ιστορία
είμαι εγω’’, παίχτηκε στο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης (3 12 Μαρτίου). Η ταινία είναι ένα
αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του
Ανδρέα Λεντάκη. Γυρίσματα έγιναν
και στην Αιθιοπία. Ο σκηνοθέτης
συνάντησε τον Τσεγκάι Άγκα,
Αιθίοπα συμμαθητή και φίλο του
Λεντάκη, επισκέφτηκε τις γειτονιές
όπου μεγάλωσε και το σχολείο στο
οποίο φοίτησε. Η ταινία είναι μια
εσωτερική παραγωγή της ΕΡΤ.

…Φέτος κλείνουν 100 χρόνια από την
σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ
Αιθιοπίας και Ελλάδος. Ήταν το 1917, όταν
ιδρύθηκε το Ελληνικό Προξενείο, στην
Αντίς Αμπέμπα. Το Προξενείο της Αιθιοπίας
στην Αθήνα λειτούργησε το 1920. Η
Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αντίς
Αμπέμπα γιόρτασε την επέτειο μαζί με την
25η Μαρτίου. Σε αυτήν προβλήθηκε
ντοκιμαντέρ, με θέμα τις ‘’ΕλληνοΑιθιοπικές σχέσεις ανά τους αιώνες’’.

…Ένα τραγικό δυστύχημα συνέβη
στην χωματερή του Κος, στην
Αντίς Αμπέμπα. Η τεράστια
κατολίσθηση σκουπιδιών, που
σημειώθηκε σε αυτήν, παρέσυρε στο
θάνατο πάνω από 100 άτομα και
κατέστρεψε δεκάδες σπίτια. Γύρω
από τη μοναδική αυτή χωματερή,
που λειτουργεί στην πρωτεύουσα
από το 1967, έχει δημιουργηθεί μια
συνοικία από αυτοσχέδιες παράγκες.
Σε αυτές, μένουν άτομα που
ασχολούνται με την εύρεση
αντικειμένων κάποιας αξίας, τα
όποια μεταπουλούν.
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Σημειώνεται ότι Specialty είναι ο
καφές ο οποίος περιέχει
συγκεκριμένο αριθμό defects κατά
την κλίμακα του SCA (Specialty
Coffee Association). Ο "Ethiopia
Sidama Ardi" συγκεντρώνει πάνω
από 80/100 βαθμούς, στη γευστική
αξιολόγηση και προέρχεται από μια
συγκεκριμένη περιοχή και φάρμα.

...Η γνωστή Ελληνική εταιρία
Coffee Island, που
δραστηριοποιείται στον χώρο του
καφέ, παρουσίασε το νέο της
προϊόν. Πρόκειται για τον καφέ
"Ethiopia Sidama Ardi".
Παράγεται στην περιφέρεια Guji,
στην ευρύτερη περιοχή Sidama,
στη Νότια Αιθιοπία. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στην περιφέρεια
Guji παράγονται ιδιαίτερα
ξεχωριστοί καφέδες και
αναγνωρίζονται ως Specialty.

…Το Υπουργείο Εξωτερικών της
Ελλάδος είχε καταθέσει, την περίοδο
2008-9, σε Αιθιοπική Τράπεζα, στην
Αντίς Αμπέμπα, το ποσόν των
5.000.000€. Τα χρήματα
προβλέπονταν να χρησιμοποιηθούν
από Μη Κυβερνητική Οργάνωση, για
την κλιματική αλλαγή. Τελικά αυτά
δεν χρησιμοποιήθηκαν και γίνεται,
σήμερα, προσπάθεια να
‘’επαναπατριστούν’’, μετά από τόσα
χρόνια.

...Η εφημερίδα Wall Street Journal
γράφει, ότι η ‘’παγκοσμιοποίηση’’ είναι
ότι καλύτερο έχει συμβεί ποτέ στον
πλανήτη, μια αμοιβαία επωφελής
διαδικασία, που έβγαλε εκατοντάδες
εκατομμύρια ανθρώπους από τη
φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες
και πρόσφερε στις πλούσιες χώρες
φτηνότερα αγαθά και κερδοφόρες
επενδύσεις. Προβλέπει, ότι μετά την
εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και το
Brexit, έρχεται το ’’τέλος της
παγκοσμιοποίησης’’. Και διερωτάται, τι
θα απογίνουν όλες αυτές οι
αναπτυσσόμενες χώρες και αναφέρει,
ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, την
Αιθιοπία, που έχει μετατραπεί σε φτηνή
‘’ειδική οικονομική ζώνη’’ για τις
πολυεθνικές εταιρείες ένδυσης και
υπόδησης.
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…Η Διεθνής Ένωση Ομοσπονδιών
Κλασικού
Αθλητισμού (IAAF),
επικύρωσε δυο παγκόσμια ρεκόρ
αγώνων κλειστού στίβου, που
έγιναν στη Στοκχόλμη (17/2/16). Το
πρώτο, ανήκει στον αθλητή
Αγιανλέχ Σουλειμάν, από το
Τζιμπουτί. Το πέτυχε στο αγώνισμα
των 1.000μ, με χρόνο 2’14’’20. Και
το δεύτερο, στην αθλήτρια από την
Αιθιοπία Γκενζεμπέ Ντιμπάμπα.
Το έκανε στο αγώνισμα του ενός
μιλίου (1.609,34 μ) με χρόνο
4’13’’31.

