...Το Εθνικό Θέατρο της Αιθιοπίας στο
Ηρώδειο. Την Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018, το
Εθνικό Θέατρο της Αιθιοπίας στο Ηρώδειο, θα
παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση ''Bado Egir
Barefoot in Athens Socrates’ Life'', με θέμα τη ζωή
του Σωκράτη, βασισμένη σε δύο Διαλόγους του
Πλάτωνα (Φαίδων και Κρίτων) και στην Απολογία
του Σωκράτη. Τον ρόλο του Σωκράτη ερμηνεύει ο
Ντεμπέμπε Εσέτου. Το έργο, παίχτηκε με μεγάλη
επιτυχία στην Αιθιοπία. Το θέατρο κάθε Κυριακή
ήταν κατάμεστο από θεατές που παρακολουθούσαν
με δέος του Αιθίοπες ηθοποιούς ντυμένους με
αρχαία
ελληνικά
ενδύματα.
Πρόκειται
να
μεταφερθεί και στο κινηματόγραφο.
...Ο Αμπίγε Άχμεντ είναι ο νέος πρωθυπουργός της
Αιθιοπίας.
Προέρχεται
από
το
κόμμα
OPDO
(Δημοκρατική Οργάνωση του Λαού των Ορόμο), το οποίο
είναι ένα από τα τέσσερα κόμματα, που συμμετέχουν
στην κυβέρνηση συνασπισμού της Αιθιοπίας. Μετά την
ανάληψη των καθηκόντων του, επισκέφθηκε την Αίγυπτο
και διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Σίσι πως η
Αιθιοπία, με την ολοκλήρωση του ''Φράγματος της
Αιθιοπικής Αναγέννησης'', δεν θα μειώσει το μερίδιο της
Αιγύπτου, από τα νερά του ποταμού Νείλου.

...Η οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Κίνα στην
Αφρική, είναι να αγοράζει όλα τα προϊόντα που παράγουν οι
χώρες της. Το αποτέλεσμα είναι να αυξηθεί σημαντικά, ο ρυθμός
ανάπτυξης των αφρικανικών χώρων. Πρόσφατα, η Αιθιοπία
ανακοίνωσε ότι το 2017 εξήγαγε αγαθά αξίας 240 εκατομμυρίων
δολαρίων στην κινεζική αγορά. Οι εξαγωγές αυτές αντιστοιχούν
στο 8,25% των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Τα προϊόντα
αυτά είναι: αγροτικά, υφαντουργίας, ενδύματα, δέρματα, ορυκτά,
λουλούδια και υλικά κατασκευών.
...Το Μπαμπ ελ Μαντέμπ είναι ο πορθμός που
συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό,
είναι η υδάτινη οδός ανάμεσα στο Τζιμπουτί και την
Υεμένη. Είναι ένα στρατηγικό σημείο, μέσω του
οποίου περνάει το ναυτιλιακό εμπόριο μεταξύ
Ευρώπης και Ασίας. Κάθε χρόνο περνούν από το
στενό 25.000 πλοία, 700 δισεκατομμύρια δολλάρια
σε εμπορεύματα και 2 δισεκατομμύρια βαρέλια
πετρελαίου. Σήμερα στο Τζιμπουτί, υπάρχουν
στρατιωτικές βάσεις για να ελέγχουν το στενό.
Διατηρούν βάσεις οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γαλλία, η
Ιαπωνία και η Ιταλία.

...Η Διαστημική Κοινότητα της Αιθιοπίας
ιδρύθηκε το 2004 με βασικό σκοπό: τη βελτίωση
της γεωργίας και τη μείωση του κόστους των
επικοινωνιών. Διατηρεί το μοναδικό διαστημικό
παρατηρητήριο στην Ανατολική Αφρική, το οποίο
βρίσκεται στην κορυφή του βουνού Εντότο, σε
υψόμετρο 3.200 μ. Σήμερα, προγραμματίζει την
κατασκευή ενός δεύτερου. Αυτή η πρόταση έχει
τη στήριξη της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης
και θεωρείται ότι το ξηρό κλίμα και οι κορυφές
της Λαλιμπέλα (4.200 μ.), μπορούν να
προσφέρουν
τις
ίδιες
δυνατότητες
στην
παρατήρηση των άστρων, όπως η διάσημη
έρημος Ατακάμα στη Χιλή.
...Το Τζιμπουτί, με αφορμή την επέτειο των
40 ετών από την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία
(1977), εξέδωσε νέο χαρτονόμισμα των 40
φράγκων, το οποίο
απεικονίζει έναν λευκό
καρχαρία. Ήταν μεταξύ των έξι καλύτερων νέων
τραπεζογραμματίων στον Διεθνή Διαγωνισμό για
το ''Χαρτονόμισμα της Χρονιάς''. Τελικά, από 170
χαρτονόμισματα που τέθηκαν σε κυκλοφορία κατά
την διάρκεια του 2017, το κορυφαίο ήταν της
Ελβετίας.
...Η Ζηνοβία είναι το μοναδικό πτηνό, που
γνωρίζει τις μεταναστευτικές διαδρομές, προς τους
τόπους διαχείμασης, στην Αιθιοπία. Είναι μέλος,
μιας ολιγάριθμης ομάδας πτηνών, που είναι
γνωστή ως ''Ίβις του Ουάλντραπ''. Η επιστημονική
ονομασία είναι:
Geronticus eremita και
ανακαλύφθηκε κοντά στην Παλμύρα, το 2002.
Σήμερα λόγω του εμφυλίου πολέμου στην Συρία,
κινδυνεύει με εξαφάνιση, προειδοποιούν οι
ορνιθολόγοι.

...Ο Επικεφαλής της Εκκλησίας της Αιθιοπίας,
Πατριάρχης Αμπούνα Ματθίας, επισκέφθηκε την
Μόσχα. με αφορμή την ''120η επέτειο της
συνάψεως των επισήμων διπλωματικών σχέσεων
μεταξύ
της
Ρωσίας
και
της
Αιθιοπίας''.
Συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών
των Ρωσιών Κύριλλο, ο οποίος αναφέρε οτι
συγκλονίστηκε από τις σκηνές της απάνθρωπης
σφαγής των χριστιανών της Εκκλησίας της
Αιθιοπίας, από τους τρομοκράτες τον Απρίλιο
2015, σε παραλία της Μεσογείου, στη Λιβύη. Ο
Πατριάρχης Ματθίας εξέφρασε το ενδιαφέρον του
για ανάπτυξη συνεργασίας στον εκπαιδευτικό
τομέα, τονίζοντας οτι πολλοί Αιθίοπες μαθητές
έχουν σπουδάσει στα θρησκευτικά σχολεία της
ρωσικης εκκλησιας. Μερικοί από αυτούς αργότερα
έγιναν Επίσκοποι, Αρχιεπίσκοποι και τώρα
υπηρετούν ως Αρχιερείς στην Αιθιοπία.

