...Το Νόμπελ Ειρήνης του 2019, δόθηκε στον Πρωθυπουργό της Αιθιοπίας, Abiy Ahmed.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της νορβηγικής επιτροπής:«Το βραβείο δόθηκε για τις προσπάθειές του, να επιτύχει
''ειρήνη και να επιλύσει'' τη μεθοριακή διάφορα, με την Ερυθραία. Για τη συνεργασία του με τα εμπλεκόμενα μέλη,
για την ''επανασυμφιλίωση'' στην Αιθιοπία και με τις περιοχές της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Αφρικής. Έχει
ξεκινήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δίνουν στους πολίτες την ''ελπίδα'' για μια καλύτερη ζωή και ένα πιο
λαμπρό μέλλον» και καταλήγει:«οι προσπάθειες του αξίζουν αναγνώριση και χρειάζονται ενθάρρυνση».
Ο Πρωθυπουργός της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας, γεννήθηκε το 1976, στη μικρή πόλη
Beshasha, η οποία βρίσκεται κοντά στο Agaro, στην περιφέρεια της Oromia. Ο γονείς του, κατάγονται από τη φυλή
των Όμορο, ο πατέρα του είναι Μουσουλμάνος, η μητέρα του Χριστιανή Ορθόδοξη, ενώ ο ίδιος είναι Προτεστάντης.
Υπηρέτησε στον Αιθιοπικό στρατό και αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη. Είναι κάτοχος του
τίτλου, Master of Business Administration και Διδάκτωρ του Ινστιτούτου Μελετών Ειρήνης και Ασφάλειας, του
Πανεπιστημίου της Αντίς Αμπέμπα.
...Η Ethiopian, μετά από 18 χρόνια, ξανά κοντά μας. Το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019, στις 3:45 το πρωί,
προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο είναι ο ενδιάμεσος σταθμός της πτήσης της προς το
αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο της Μόσχας.
Το αεροδρόμιο της Αθήνας, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη του τουρισμού και του εμπορίου στη χώρα μας, εφήρμοσε
νέα πολιτική κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες. Μέσω αυτών, κατάφερε να προσελκύσει αρκετές εταιρείες,
συνδέοντας την Ελληνική πρωτεύουσα με δεκάδες προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε νέες αεροπορικές
συνδέσεις, οι οποίες θα δώσουν ώθηση στον Ελληνικό τουρισμό και στο εμπόριο.
Μεταξύ αυτών που έκαναν χρήση των κινήτρων ήταν και η Ethiopian Airlines. Θεωρείται σημαντική η σύνδεση της
Αθήνας με την Αντίς Αμπέμπα. Μέσω του κόμβου της Ethiopian, θα γίνονται οι μετεπιβιβάσεις σε 55 πόλεις της
Υποσαχάριας Αφρικής. Η αεροπορική εταιρεία έχει δευτερεύοντες κόμβους στο Τόγκο και το Μαλάουι. Επίσης, κατέχει
την μερίδα του λέοντος στο παναφρικανικό δίκτυο επιβατών και φορτίου.
Η διάρκεια της πτήσης είναι πέντε ώρες. Θα αναχωρεί από την Αντίς Αμπέμπα το βράδυ, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και θα φτάνει στην Αθήνα
το πρωί, της επόμενης ημέρας. Η επιστροφή της στην Αιθιοπική πρωτεύουσα θα γίνεται το βράδυ, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, από το αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος και θα φτάνει το πρωί, της επόμενης ημέρας, στο αεροδρόμιο Bole, της Αντίς Αμπέμπας.
Την Ethiopian Airlines αντιπροσωπεύει στην Αθήνα η Gold Star Aviation. Τα κεντρικά γραφεία της, βρίσκονται στη Λεωφόρο Αμαλίας 30, στο Σύνταγμα.
Τηλ:+30 210 3246706. Fax:+30 210 3246723. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@goldstar.gr
..Τέλος εποχής για το σούπερ μάρκετ ''Bambis''. Ο Χαράλαμπος Τσιμάς αποχώρησε από την Αιθιοπία, ήδη η
Ελληνική επιχείρηση, σύμβολο της επιχειρηματικότητας στην Αιθιοπία, μεταβιβάσθηκε σε Αιθιοπικά συμφέροντα.
Μόνο το ακίνητο που στεγάζεται το σούπερ μάρκετ, παραμένει στην ιδιοκτησία του. Είναι χαρακτηριστικό το
γεγονός, ότι η Ελληνική σημαία, κυμάτιζε, σε καθημερινή βάση στο κτίριο της επιχείρησης.
Ο Χαράλαμπος Τσιμάς ήρθε στην Αιθιοπία το 1952, σε ηλικία 21 ετών. Αμέσως άρχισε να εργάζεται στην επιχείρηση
του θείου του, Στεφάνου Γανωτάκη, ο οποίος του έμαθε τα ''μυστικά'' του επαγγέλματος. Το 1958, ανοίξε τη δίκη του
επιχείρηση στην Αντίς Αμπέμπα, με την ονομασία ''Babis'', την οποία αργότερα πήρε ολόκληρη η περιοχή, όπου
στεγάζεται το κατάστημα. Σήμερα η στάση του Τράμ της περιοχής, ονομάζεται ''Bambis Station''.
Το 1975 με την επικράτηση του στρατιωτικού καθεστώτος, η επιχείρηση κρατικοποιήθηκε. Μέτα την πτώση του
Ντέρκ, επέστρεψε στην Αιθιοπία και επαναλειτουργούσε το σούπερ μάρκετ (2000). Η δεύτερη περίοδος λειτουργίας
του σούπερ μάρκετ ''Babis'', γνώρισε μεγάλες δόξες και για 20 χρόνια μεσουράνησε στο χώρο των τροφίμων.

...Ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της Ελληνικής Κοινότητας της Αντίς Αμπέμπα, είναι ο
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος. Κατά την διάρκεια της θητείας του, ως Πρόεδρος της Κοινότητας (19941998),
δώρησε, την ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΧΟΛΗ. Γεννήθηκε στην Αθήνα, ήρθε στην Αιθιοπία το 1952 και ασχολήθηκε
με τις γενικές ασφάλειες και το εμπόριο.
Στο παραπάνω κτίριο, στεγάζεται το Αγγλόφωνο Σχολείο, Greek Community SchoolGCS, το οποίο εφαρμόζει τα
προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Cambridge. Ξεκίνησε να λειτουργεί με 60 μαθητές και σήμερα ο
αριθμός των μαθητών έχει ξεπεράσει τους 1200, οι οποίοι προέρχονται από 50 διαφορετικές εθνικότητες.
Τη δωρεά του Κωνσταντίνου Καλογερόπουλου, η Ελληνική Κοινότητα της Αντίς Αμπέμπας, τη διαχειρίστηκε με τον
καλύτερο τρόπο. Από τα έσοδα που έχει από το Αγγλόφωνο Σχολείο, προσφέρει μεγάλο κοινωνικό έργο:
υποστηρίζει τους ανήμπορους συμπατριώτες μας, φιλοξενεί στο οικοτροφείο μαθητές Ελληνικής καταγωγής, είναι
αρωγός των εκδηλώσεων της Ελληνικής Πρεσβείας και χρηματοδοτεί έργα της Μητρόπολης Άξωμης.

