...Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης απέρριψε αίτημα της
ολλανδικής εταιρείας, Η Food International, η οποία διεκδικούσε
''δικαιώματα ευρεσιτεχνίας'' πάνω στην παράγωγη και επεξεργασία
του δημητριακού Teff. Η επιστημονική ονομασία είναι Eragrostis tef
και ευδοκιμεί στα υψίπεδα της Αιθιοπίας, της Ερυθραίας και της
Βόρειας Κένυας. Το Teff
είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες,
υδατάνθρακες, φυτικές ίνες και χρησιμοποιείται για την παραγωγή
της Injera, η οποία είναι βασική τροφή των κατοίκων των παραπάνω
χωρών. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι η παραπάνω εταιρεία
προσπάθησε να παρουσιάσει ως δικό της ένα αρχαίο προϊόν, το
οποίο αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη!!!

...Η Meaza Ashenafi, είναι η νέα Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αιθιοπίας.
Η σπουδαία ακτιβίστρια δικηγόρος είναι απόφοιτος
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αντίς
Αμπέμπας. Μέχρι πρότινος, εργαζόταν ως
σύμβουλος για τα δικαιώματα των γυναικών, στην
Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Αφρική. Ως
υποστηρικτής των δικαιωμάτων των γυναικών της
Αιθιοπίας,
αγωνίσθηκε
και
πέτυχε
την
τροποποίηση νόμων κατά των γυναικών. Το 1996,
υπερασπίσθηκε ένα κορίτσι ηλικίας 14 ετών, που
κατηγορήθηκε ότι σκότωσε έναν άνδρα, που την
απήγαγε και τη βίασε. Το Δικαστήριο καταδίκασε το
κορίτσι, σύμφωνα με την ''παράδοση'' και όχι με
τους νόμους του κράτους. Η ιστορία αυτή έγινε
ταινία με τίτλο "Difret". Η ακτιβίστρια Δικηγόρος το
2005 ήταν υποψήφια για το Νομπέλ Ειρήνης.

…Το 2ο ΕλληνοΑιθιοπικό Επιχειρηματικό Φόρουμ.
...Το 2ο ΕλληνοΑιθιοπικό Επιχειρηματικό Φόρουμ έγινε
την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, στην Ελληνική πρεσβεία
της Αντίς Αμπέμπας, παρουσία του Αιθίοπα
Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Dr. Aklilu Hailem
ichael και του Έλληνα Υφυπουργού Εξωτερικών, Τέρενς
Κουίκ. Σε αυτό συμμετείχαν 10 ελληνικές επιχειρήσεις
από τους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας, των
τροφίμων, των δομικών υλικών και των υπηρεσιών. Τα
συμπεράσματα από το Επιχειρηματικό Φόρουμ είναι : οι
μεγάλες
επενδύσεις
υποδομών
τις
οποίες
πραγματοποίησε η Αιθιοπία, έχουν αρχίσει να
αποδίδουν καρπούς και η παροχή δημόσιων
υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση και η υγεία, έχει αυξηθεί
εντυπωσιακά. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν σημαντικά
περιθώρια για τη δυναμική διείσδυση των ελληνικών
επιχειρήσεων και σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασίες
σε τομείς όπως ο αγροτικός, ο κατασκευαστικός, o
ενεργειακός, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και των
περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Την επιχειρηματική
αποστολή στην Κένυα και στην Αιθιοπία, οργάνωσε ο
ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και το ΕλληνοΑφρικανικό Επιμελητήριο,
με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και του
Οργανισμού Enterprise Greece, στην Κένυα και στην
Αιθιοπία. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, ο ΣΕΒ
υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Εμπορικό και
Κλαδικό Επιμελητήριο της Αιθιοπίας (ECCSA).

...Ο

Υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς
Κουίκ έγινε δεκτός από την Πρόεδρο
της Αιθιοπίας.
SahleWork Zewde, η οποία τον καλωσόρισε λέγοντας:
«Χαίρομαι που μέλος της Ελληνικής κυβέρνησης βρίσκεται
εδώ σε αυτή την αίθουσα, μετά από περισσότερο από
πενήντα χρόνια. Οι δεσμοί των δυο χωρών, έτσι και αλλιώς,
ανάγονται σε αιώνες πίσω, με πολλά κοινά σημεία που έχουν
να κάνουν και με τον Πολιτισμό. Δεν παραλείπω και την
ιστορική, σημαντική Ελληνική Κοινότητα στη πατρίδα μου.»

...Το Προξενικό Δίπλωμα παρέδωσε στην Τερίνα ΣτουραΐτηMezzedimi,
Επίτιμη Πρόξενο της Ελλάδος στο Τζιμπουτί, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Αιθιοπία, με παράλληλη διαπίστευση
στο Τζιμπουτί, Νικόλαος Πατακιάς. Η απονομή έγινε σε εκδήλωση, παρουσία των Ελλήνων του Τζιμπουτί.

...H Κεμπούρ Ζεμπενιά ήταν η
ένοπλη φρουρά του Αιθίοπα
Αυτοκράτορα.
.Χάϊλε Σελάσιε. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα
www.history-point.gr, δημιουργήθηκε στις
αρχές της δεκαετίας του 1930, υπό την
εποπτεία Βέλγων αξιωματικών. Ο πυρήνας
της ήταν το σώμα της χωροφυλακής
Ζαμπάνγκα. Αρχικά διέθετε ένα τάγμα
πεζικού, μιας ίλης ιππικού και την
στρατιωτική μπάντα. Σταδιακά έφτασε να έχει
έξι τάγματα, τα οποία είχαν από έναν λόχο
πολυβόλων και τρεις λόχους τυφεκιοφόρων.
Οι αξιωματικοί ήταν Αιθίοπες, απόφοιτοι της
Γαλλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας του Saint
Cyr.

ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΞΩΜΗΣ

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
Θεόδωρος Β΄, την Κυριακή 3η Μαρτίου 2019, ενθρόνισε
τον νέο Μητροπολίτη Αξώμης Δανιήλ. Μετά την
Πατριαρχική Θεία Λειτουργία που έγινε στον Ιερό Ναό του
Αγίου Φρουμεντίου, ακολούθησε, με μεγαλοπρέπεια, κατά
την τάξη του παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, η
τελετή ενθρονίσης.
Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του π. Παναγιώτη
Καποδίστρια:
Το Ενθρονιζόμενο συνόδευσαν από την κεντρική είσοδο
του Ναού οι Μητροπολίτες Ζάμπιας και Άκκρας, φέροντα
μανδύα. Εντός του ιερού Βήματος ενεδύθη περιτραχήλιο
και ωμοφόριο, περικοσμούμενος ακολούθως με την
αρχιερατική Μίτρα, του λαού αναβοώντος το "Άξιος".
Ο Μητροπολίτης Αξώμης Δανιήλ, στον Επιβατήριο λόγο
που εκφώνησε, εκτός των άλλων ανεφέρε και τα
παρακάτω:<< Έχουμε δε και κοινό πολιτισμό, τον ένδοξο
Ελληνικό πολιτισμό μας, που ξεκίνησε από την μεγάλη
πόλη της Αλεξάνδρειας από τον στρατηλάτη Μέγα
Αλέξανδρο, καθιστώντας την μοναδικό κέντρο στον τότε
γνωστό κόσμο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου.
Συνεπώς, ο κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός, ο κάθε ένας από
εμάς, σε αυτήν την όμορφη και φιλόξενη χώρα της
Αιθιοπίας, γίνεται φορέας αυτού του πολιτισμού. Και
αυτόν τον πολιτισμό, πρέπει πάση θυσία να κρατήσουμε ζωντανό. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το
μέλλον και την συνέχεια αυτής της χώρας >>. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, έστειλε τον παρακάτω
χαιρετισμό:
Χαιρετίζω πατρικά όλους τους Έλληνες της Αιθιοπίας, που βρίσκονται στην Πατρίδα. Τους θεωρώ
πνευματικά μου παιδιά, ζητώ την συμπαράστασή τους και την αγάπη τους.
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄, πριν την τελετή ενθρόνισης, απένειμε τα παρακάτω:
 Το οφφίκιο του «Μεγάλου Αρχιμανδρίτη του Θρόνου», στον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλης
Αξώμης, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, Χρυσόστομο Μπαρμπέρη.
 Το παράσημο του «Ταξιάρχου του Λέοντος του Θρόνου», στον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητος της
Αντίς Αμπέμπας, Δημήτριο Συκά.
Στην τελετή ενθρόνισης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως εκπροσώπησε ο
Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, ενώ η Αγία Έδρα, εκπροσωπήθηκε από τον Νούτσιο του
Βατικανού στην Αιθιοπία, Αρχιεπίσκοπο Luigy Bianco. Παραβρέθηκαν ο Πρέσβης Νικόλαος Πατακιάς,
ο Πρόξενος Εμμανουήλ Κουμπαράκης, η Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος στο Τζιμπουτί, Τερίνα
ΣτουραΐτηMezzedimi, ο Πρόεδρος Δημήτριος Συκάς και το Δ.Σ. της Ελληνικής Κοινότητας Αντίς
Αμπέμπας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος του Τζιμπουτί Βασίλης Φίλης και η Αρχόντισσα των
Εκκλησιών, Αικατερίνη ΜπελεφάντηΣοφιανού. Επίσης παραβρέθηκαν, οι Πρέσβεις της Ισπανίας, της
Ρουμανίας, της Σερβίας, οι Πρόξενοι της Αιγύπτου, της Ουκρανίας και μέλη της πρώην Βασιλικής
οικογενείας της Αιθιοπίας.
Μετά την τελετή, η Ελληνική Κοινότητα της Αντίς Αμπέμπας, παρέθεσε επίσημο γεύμα, στην αίθουσα
''Νικόλαος Δράκος'' του Ελληνικού Σχολείου, προς τιμήν του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης
Αφρικής.
Σημ. Οι φωτογραφίες είναι του π. Σεραφείμ Κονίδη.

TΟ ΝΕΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ
Την Δευτέρα 18 Μαρτίου του 2019, έγινε η συνεδρίαση για την συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ του
Συλλόγου μας για την επόμενη διετία, το οποίο έχει ως εξής:
 Πρόεδρος: Γιώργος Βαλασκατζής
 Α' Αντιπρόεδρος : Λελέτα Σελάσιε
 Β' Αντιπρόεδρος : Δημήτρης Στραγάλης
 Γενική Γραμματέας: Ουρανία ΓανωτάκηΚωστάκη
 Ταμίας: Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης
 Μέλη: Παναγιώτης Στεφανίδης, Νικόλαος Βοζίκης, Δημήτρης Πετράτος και Μυρτώ Μυριαλλή.
Στη συνέχεια ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ Γιώργος Βαλασκατζής πήρε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα,
με την ιδιότητα του ως μέλος της ‘’Συντονιστικής Επιτροπής Δικαιούχων Αποζημιώσεων από την
Αιθιοπία’’. Έκανε μια ιστορική αναφορά για το θέμα των 76 Φακέλων, με τα αποδεικτικά έγγραφα των
περιουσιών που εθνικοποίησε ή δήμευσε το Στρατιωτικό Καθεστώς της Αιθιοπίας, το έτος 1975 και
επισήμανε τα παρακάτω:
Το 2002 η Αιθιοπική Πλευρά δέχθηκε να καταβάλει με τους όρους διαπραγμάτευσης της Συμφωνίας
της με την ΜΙGΑ, η οποία προέβλεπε την λογιστική αξία πλέον 6% ανατοκιζόμενο επιτόκιο (compound
interest) για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κάθε περιουσία παρέμεινε στην κατοχή/επιμέλεια
του Κράτους. Δυστυχώς, αυτή η Συμφωνία (ΜOU) Αιθιοπίας/MIGA της 27.10.2000, δεν έγινε δεκτή
''από την πλειονότητα των Ελλήνων δικαιούχων'' και ζήτησαν τη μεσολάβηση του ΥΠΕΞ της χώρας
μας, για καλύτερους όρους. Το 2012, λόγω ελλείψεως ουσιαστικού αποτελέσματος, μερικοί Δικαιούχοι
Αποζημιώσεων, αποδεχόμενοι τους όρους της Συμφωνίας (ΜOU) της 27.10.2000, ζήτησαν να
αποζημιωθούν από την Αιθιοπικό Κράτος. Το Τμήμα Αποζημιώσεων του Αιθιοπικού Υπουργείου
Οικονομικών αρνήθηκε, προφορικώς, την ισχύ των όρων του ΜΟU, ως και την περαιτέρω συζήτηση
ή/και ακρόαση των ενδιαφερομένων από τον Αιθίοπα Υπουργό Οικονομίας.
Από το 2015 η Επιτροπή των Δικαιούχων Αποζημιώσεων, πραγματοποίησε πληθώρα ενεργειών
προς την Β6 Δ/νση ΥΠΕΞ, η οποία είναι αρμόδια για την προστασία των περιουσιών των αποδήμων
Ελλήνων, τον Υπουργό ΥΠΕΞ, τον Αν/ΥΠΕΞ , τον Υφ/ΥΠΕΞ και τον Πρωθυπουργό, με μόνη
παράκληση, να εξουσιοδοτήσουν τον Πρέσβη μας στην Αντίς Αμπέμπα, να ζητήσει μία επίσημη
απάντηση από την Αιθιοπική Πλευρά και συγκεκριμένα: «για το θέμα των αποζημιώσεων, αν ισχύει και
για τους Έλληνες υπηκόους, ό,τι ίσχυσε για τους υπηκόους των άλλων κρατών». Η απάντηση του
Υπουργείου των Εξωτερικών, στο παραπάνω αίτημα, ήταν ότι: ‘’αρνούνται οι διπλωμάτες μας, να
ασχοληθούν με το θέμα’’ !!!
Μέτα την ολοκλήρωση της ομιλίας του Πρόεδρου, το νέο ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αιθιοπίας, έκανε
δεκτή την πρόταση του και ομοφώνως αποφάσισε όπως: «Ο Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας,
ενεργήσει εκ μέρους όλων των Δικαιούχων Αποζημιώσεων Μελών του και προωθήσει τα δίκαια
αιτήματά τους, για τις περιουσίες τους, τις οποίες το Στρατ/κό Καθεστώς της Αιθιοπίας, εθνικοποίησε
ή δήμευσε τα έτη 19751991. Οι ενέργειες να γίνουν μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος
και της εν Αιθιοπία, Ελληνικής Διπλωματικής Αποστολής, με σκοπό όπως, με την συνδρομή και της
Εθνικής Αντιπροσωπείας, εξευρεθεί λύση στα δίκαια αιτήματα των Μελών του».
*************************************************************
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται όλοι οι Δικαιούχοι Αποζημιώσεων, να προσέλθουν την 29η Μαΐου 2019 και ώρα 5μμ σε
‘’Γενική Συνάντηση’’ στα Γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Σοφοκλέους 41, Αθήνα, με θέμα:
«την
απόφαση διαχείρισης του θέματος των αποζημιώσεων», το οποίο πλέον, λαμβάνει επισημότερη
μορφή, αφού ‘’μπροστάρης’’ θα είναι ο Σύλλογός μας. Παρακαλούμε, όσοι έχετε καθυστερήσει
καταβολές των Συνδρομών, ή δεν έχετε εγγραφεί Μέλη του Συλλόγου, όπως τακτοποιήσετε
αυτές τις εκκρεμότητες το συντομότερο.

