...H SahleWork Zewde είναι η νέα Πρόεδρος της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας.
Σύμφωνα με το Συντάγμα του 1995, ο Πρόεδρος εκλέγεται για εξαετή
θητεία, η οποια μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Η θέση της
Προέδρου είναι κυρίως τιμητική, καθώς την εκτελεστική εξουσία έχει ο
Πρωθυπουργός. H νέα Πρόεδρος μέχρι πρότινος ήταν ειδική
εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες,
στην Αφρικανική Ένωση και διατέλεσε Πρέσβης της Αιθιοπίας στη
Γαλλία, στο Τζιμπουτί και στη Σενεγάλη.
...Το

Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της
ΕΕ ενέκρινε τα συμπεράσματα για την Αιθιοπία:
Σημειώνει ότι η Αιθιοπία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές
και ότι οι πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις έχουν αποκτήσει
νέα ώθηση, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Abiy Ahmed. Η
φιλόδοξη ατζέντα του, για μια πιο δημοκρατική και δικαιότερη
κοινωνία της Αιθιοπίας, είναι ένα θετικό παράδειγμα για την περιοχή.
Χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης της Αιθιοπίας για
πολυκομματική
δημοκρατία,
σεβασμό
των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, κράτος δικαίου και ισότητα των φύλων. Η ΕΕ
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειές της σε αυτόν
τον τομέα και να αναπτύξει έναν συνεκτικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών και περιφερειακών αρχών, των ομάδων της αντιπολίτευσης, της
κοινωνίας των πολιτών, των ομάδων νέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σχετικά με βιώσιμες λύσεις
για καλύτερη διακυβέρνηση, δικαιοσύνη και λογοδοσία, τις εκλογές, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις
προκλήσεις ασφάλειας.

...Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στην Αντίς
Αμπέμπα.
Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων
και Ιθαγένειας της Ε.Ε, επισκέφθηκε την έδρα της
Αφρικανικής Ένωσης. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η
ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Αφρικής στο μεταναστευτικό. Κήρυξε την έναρξη των
εργασιών της Συνάντησης των Ανώτερων Αξιωματούχων,
στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από Αφρικανικές και
Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και εκπρόσωποι από
περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς. Είχε κατ’ ιδίαν
συναντήσεις με την Πρόεδρο της Αιθιοπίας SahleWork
Zewde, τον πρωθυπουργό Abiy Ahmed, τον υπουργό
Εξωτερικών Workneh Gebeyehu και την υπουργό για
θέματα Ειρήνης Muferiat Kamil.

...Τα μέλη του Εθνικού Θεάτρου της Αιθιοπίας,
κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα, εκτός των άλλων, επισκέφθηκαν και τα παρακάτω
Ιδρύματα:

Την επομένη της
παράστασης στο
Ηρώδειο,
σύσσωμος ο
Αιθιοπικός θίασος
με επικεφαλής τον
Debebe Eshetu,
επισκέφθηκε το
Ίδρυμα Πολιτισμού
''Ανδρέα Λεντάκη'',
για να τιμήσουν τον
αγωνιστή της
δημοκρατίας, τον

πολιτικό, τον
διανοητή, ο
οποίος
γεννήθηκε στην
Αιθιοπία.
Την Τετάρτη 3
Οκτωβρίου, η ομάδα
των συντελεστών
της παράστασης
"Bado Egir  Η ζωή
του Σωκράτη",
επισκέφθηκαν τα
Εκπαιδευτήρια ''Ο
Πλάτων'' και
απάντησαν στις
ερωτήσεις των
μαθητών για την
ελευθερία, το θέατρο
και όσα έχει να
μοιραστεί ο
Ελληνικός με τον
Αιθιοπικό πολιτισμό.
Στην φωτογραφία ο
σπουδαίος Αιθίοπας
ηθοποιός, Henok Therabrurck (με το μικρόφωνο στο χέρι), ο οποίος έπαιξε τον ρόλο
του Σωκράτη στο Ηρώδειο.
Σ.Ε.Β

