ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΜ. ΓΑΝΩΤΑΚΗ.
…Η Διοίκηση του Περιφεριακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ηρακλείου ονόμασε την πτέρυγα της Α’ Παθολογικής Κλινικής
του νοσοκομείου
ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΜ. ΓΑΝΩΤΑΚΗ. Ο Μανώλης
Γανωτάκης, από την Αντίς Αμπέμπα, που έφυγε πρόσφατα από
κοντά μας, ήταν Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου

Γενικός Διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας
…Ο Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγεσούς, από την Αιθιοπία, είναι ο νέος
Γενικός Διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ). Είναι
ο πρώτος Αφρικανός στην ιστορία του Οργανισμού, που καταλαμβάνει το
αξίωμα αυτό. Μετά από μυστική ψηφοφορία, τον εψήφισαν 133 Υπουργοί
Υγείας, από 186 χώρες. Διατέλεσε υπουργός Υγείας της Αιθιοπίας. Επί των
ημερών του, μειώθηκαν δραστικά οι θάνατοι, από την ελονοσία, το AIDS,
και την φυματίωση. Δημιουργήθηκαν 40.000 γυναικείες υγειονομικές
μονάδες και δεκαπλασιάστηκαν οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών. Είναι
52 ετών και αντικαθιστά την Δρ Margaret Chan από την Κίνα, η οποία
κατείχε τη θέση αυτή για μια δεκαετία.
…Στον κατάλογο των χωρών που
συντάσσονται με την απόφαση των
αραβικών χωρών να αποκλείσουν το
Κατάρ, με την αιτιολογία ότι στηρίζει το
Ισλαμικό Κράτος, προστέθηκε και το
Τζιμπουτί. Μετά την απόφαση αυτή, το
Κατάρ ανακοίνωσε ότι απέσυρε τα
στρατεύματά του από τα σύνορα μεταξύ
Τζιμπουτί και Ερυθραίας, όπου είχε
αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο.

…

…Η Αιθιοπία εφαρμόζει πολιτική ανοιχτών θυρών στους
πρόσφυγες, το δόγμα δεν άλλαξε ούτε μετά το θάνατο του εμπνευστή του,
πρωθυπουργού Μέλες Ζενάουι. Αυτή τη στιγμή, φιλοξενεί στο έδαφός της
165.000 πρόσφυγες, από τη γειτονική Ερυθραία. Ο επικεφαλής της Αιθιοπικής
Υπηρεσίας Προσφύγων, Εστίφανος Γκεμπρεμεντίν, δήλωσε στο Global Post:
Εμείς διαχωρίζουμε την κυβέρνηση της Ερυθραίας, από τον απλό λαό. Άλλωστε,
τους νιώθουμε σαν αδέλφια μας, κάποτε ζούσαμε στην ίδια χώρα. Μετά την
ανακωχή του 2000, ο ΟΗΕ κατοχύρωσε την επαρχία Γίνγκα και την πόλη
Μπάντμε στην Ερυθραία. Ο αιθιοπικός στρατός όμως δεν την εγκατέλειψε ποτέ,
για λόγους εθνικής υπηρηφάνειας. Από την περιοχή αυτή, κατάγονται οι σημερινοί
ηγέτες, που κυβερνούν την Αιθιοπία.

Η Αιθιοπία είναι η κορυφαία χώρα παραγωγής μελιού στην Αφρική,

καθώς καλύπτει το 25% της συνολικής παραγωγής της ηπείρου. Ειδικοί της βιομηχανίας υποστηρίζουν ότι η
μελισσοκομία έχει ακόμη πολλές προοπτικές στην χώρα, αλλά παρεμποδίζεται από ξεπερασμένες τεχνικές χαμηλής
απόδοσης, περιοδικές ξηρασίες και μη ανταγωνιστικές τιμές. Εφόσον εξοπλιστεί με την κατάλληλη μοντέρνα
τεχνολογία, η παραγωγή μελιού έχει τη δυνατότητα να τραβήξει χιλιάδες αγρότες μακριά από τη φτώχεια. Σημειώνεται
ότι το μέλι κατέχει σπουδαίο ρόλο στη ζωή την Αιθιόπων, όπου οι άσπρες, κόκκινες και κίτρινες ποικιλίες του
χρησιμοποιούνται στη μαγειρική και ως συστατικό για το ποτό Τέτζ.

Η Αιθιοπία έκοψε την πρόσβαση στο Ιντερνέτ.
.Η Αιθιοπία κατά την διάρκεια των μαθητικών εξετάσεων, έκοψε την πρόσβαση στο Ιντερνέτ. Όπως
αναφέρει ο Guardian, η χώρα έκλεισε τα «ψηφιακά της σύνορα» για να αποτρέψει πιθανές διαρροές
θεμάτων. Σύμφωνα με την Google, την περίοδο εκείνη, κατέγραψε απότομη πτώση των επισκέψεων στις
ιστοσελίδες της από την Αιθιοπία. Αυτή τη φορά, η κυβέρνηση προέβη προληπτικά σε αυτή την ενέργεια.Δεν είναι η
πρώτη φορά που κλείνουν τα «ψηφιακά σύνορα» της Αιθιοπίας. Για το ίδιο λόγο, η κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2016,
είχε μπλοκάρει την πρόσβαση στο Ιντερνέτ, μετά από ένα περιστατικό που αφορούσε τις εξετάσεις εισαγωγής στο
Πανεπιστήμιο.

