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Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Κένυας σε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Κένυας, κύριος Ababu Namwamba, επισκέφθηκε επίσημα 
την Ελλάδα την 24η και 25η Απριλίου 2019 σε ανταπόδοση της επίσκεψης στην Κένυα του 
Έλληνα Υφυπουργού Εξωτερικών, κυρίου Τέρενς-Νικολάου Κουίκ, τον Μάρτιο 2019. 

Κατά τη διαμονή στην Αθήνα, ο κύριος Namwamba είχε σημαντικές συναντήσεις σε 
Ελληνικά Υπουργεία και Οργανισμούς κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα για την 
ενίσχυση των σχέσεων και των συνεργασιών των δύο χωρών. Συναντήθηκε, επίσης, με 
Έλληνες επιχειρηματίες, με μέλη του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου Βιομηχανίας, 
Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού καθώς και με αντιπροσωπεία της 
Κοινότητας Κενυατών στην Ελλάδα. 

 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Κένυας, κος Ababu 
Namwamba, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, κο Τέρενς-Νικόλαο Κουίκ, και την 
Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, κα Σία Αναγνωστοπούλου, στο Υπουργείο 
Εξωτερικών. 



 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Κένυας, κος Ababu Namwamba, κατά τη συνάντησή του με 
τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, κο Φώτη Κουβέλη, στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Κένυας, κος Ababu Namwamba, κατά τη συνάντησή του με 
τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
κο Στέργιο Πιτσιόρλα, στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού 
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., Captain Weng Lin, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, κος 
Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Κένυας, κος Ababu Namwamba, και 
η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα, κα Βίκυ Πανταζοπούλου, στα κεντρικά γραφεία του 
ΟΛΠ. Ο ΟΛΠ Α.Ε. είναι μέλος του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου.  



 

 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Κένυας, κος Ababu Namwamba, είχε συνάντηση με μέλη της 
Διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, στα γραφεία του ΣΕΒ. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας ΑΕ, κος Μιχαήλ 
Μυτιληνάκης, παραδίδει αναμνηστικά δώρα στον Υφυπουργό Εξωτερικών της Κένυας, κο 
Ababu Namwamba. 

 

 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Κένυας, κος Ababu Namwamba, με μέλη του Δ.Σ. της 
Κοινότητας Κενυατών και την Πρόξενο ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα, κα Βίκυ 
Πανταζοπούλου, στο Προξενείο της Κένυας. 
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Εκπαιδευτική περιοδεία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών περιοδειών στην Ελλάδα που οργανώνει το Επ. Προξενείο 
της Κένυας στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε από 6 έως 12 Απριλίου 2019 η περιοδεία 
αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου της Κομητείας Machakos της Κένυας στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου με κεντρικό θέμα ενημέρωση σε ζητήματα αγροτικής οικονομίας. Η 
αντιπροσωπεία είχε επικεφαλής την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Machakos, κυρία Florence 
Muoti Mwangangi, και συνοδευόταν από την Πρόξενο ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα, κυρία 
Βίκυ Πανταζοπούλου, και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου 
Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού, κύριο Βασίλη Κατσικέα. 

Η αντιπροσωπεία είχε συνάντηση στην Τρίπολη με τον Περιφερειάρχη, κύριο Πέτρο 
Τατούλη και άλλους εκπροσώπους από τη Διοίκηση της Περιφέρειας.  

 

Ομαδική φωτογραφία από την επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου στην Τρίπολη. 

Στην Κορινθία η αντιπροσωπεία είχε συνομιλίες με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας και επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας γαλακτοκομικών «Ε. 
Μανδρέκας ΑΕ». Επισκέφθηκε, επίσης, το Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο στην 
Αρχαία Κόρινθο. 

Στην Αργολίδα έγινε συνάντηση με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Αργολίδας καθώς και 
επισκέψεις στην Ελληνική Βιομηχανία Χυμών «Ασπίς ΑΕ» και στην εταιρεία «Σ. Ρόκιζας ΑΕ» 
σχετικά με τα συστήματα άρδευσης και ύδρευσης και την ανακύκλωση πλαστικών υλών. 

Στην Λακωνία έγινε συνάντηση με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Λακωνίας καθώς και 
επισκέψεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής χυμών του ΑΣΕΕ Αμυκλών «Λακωνία» και στην 
εταιρεία βρώσιμης ελιάς και ελαιολάδου «Alea Laconica». 

Στην Μεσσηνία η αντιπροσωπεία είχε συνομιλίες με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου 
Μεσσηνίας και επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της οινοποιίας «Οινομεσσηνιακή ΑΕ». 
Επίσης, είχε συνάντηση με τον Πρύτανη και Αντιπρύτανη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Πελοποννήσου, κυρίους Ιωάννη Καπόλο και Δημήτριο Πετρόπουλο αντίστοιχα. 

Κατά τις συναντήσεις εντοπίστηκαν πεδία στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν 
συνεργασίες και να δημιουργηθούν κοινοπραξίες μεταξύ εταιρειών ιδιωτικού τομέα των 



δύο χωρών. Επίσης, η Κενυατική αντιπροσωπεία κάλεσε τις επιχειρήσεις και τα 
επιμελητήρια να πάρουν μέρος στην μεγάλη διεθνή έκθεση FoodAgro της ExpoGroup που 
γίνεται στο Ναϊρόμπι 1-3 Αυγούστου 2019. Η εν λόγω έκθεση αφορά τομείς γεωργίας, 
τροφίμων και φιλοξενίας (προϊόντα, εξοπλισμός, μηχανήματα κ.ά.).     
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Η Κένυα και η Γαλλία ενδυναμώνουν τις πολυεπίπεδες συνεργασίες τους  

 
Ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, κο Emmanuel 
Macron. 
 
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, υποδέχτηκε στο Ναϊρόμπι με 
μεγάλη επισημότητα τον Μάρτιο 2019 τον Γάλλο Πρόεδρο, κύριο Emmanuel Macron, στην 
ιστορική πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Γαλλίας στην Κένυα. Ο κύριος Macron 
επισκέφθηκε και άλλες γειτονικές χώρες σε μία προσπάθεια της Γαλλίας να ενισχύσει την 
παρουσία της στην Ανατολική Αφρική. Τον Γάλλο Πρόεδρο συνόδευε μεγάλη ομάδα 
επιχειρηματιών και επενδυτών που είχαν συναντήσεις με βασικές κυβερνητικές υπηρεσίες 
και φορείς του ιδιωτικού τομέα για να διερευνήσουν ευκαιρίες για επενδύσεις. 
 
Ανάμεσα στις μεγάλες συμφωνίες, που υπέγραψαν οι δύο Πρόεδροι, συγκαταλέγεται η 
κατασκευή του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού του Ναϊρόμπι και της 
σιδηροδρομικής γραμμής η οποία θα συνδέει το κέντρο της πόλης με το διεθνές 
αεροδρόμιο Jomo Kenyatta, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο και κόμβο μεταφορών της 
Ανατολικής και Κεντρικής Αφρικής. Άλλες συμφωνίες αφορούν έργα στους τομείς της 
ενέργειας, της υγείας, της ασφάλειας τροφίμων, των κατασκευών και της βιομηχανίας –
γενικά, δηλαδή, όλων των βασικών τομέων του μεγάλου πενταετούς αναπτυξιακού 
προγράμματος της Κένυας «Big Four Agenda». Η ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και η εμβάθυνση της συνεργασίας 
για βιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση είχαν, επίσης, προστεθεί στην ατζέντα συνομιλιών 
των δύο ηγετών. Ο Πρόεδρος Macron δήλωσε ότι πιστεύει στο όραμα του Κενυάτη ηγέτη 
για μια πλήρως ενωμένη Ανατολική Αφρική. 
 



Οι δύο Πρόεδροι παρουσίασαν το μοντέλο Peugeot 3008 το οποίο συναρμολογήθηκε 
τοπικά στην Κένυα από την Γαλλική εταιρεία κατασκευής οχημάτων, την Groupe PSA, σε 
μια κίνηση που αποσκοπεί στην τόνωση του μεταποιητικού τομέα της Κένυας. 
 
Εκφράζεται η αισιοδοξία ότι η επίσκεψη του Προέδρου Macron θα συμβάλλει στην αύξηση 
του αριθμού των Γάλλων τουριστών που επισκέπτονται την Κένυα και το αντίστροφο. 
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Κινεζικές επενδύσεις στην Κένυα 

 

Τα φημισμένα αβοκάντο της Κένυας εισέρχονται στην Κίνα! 

Βιομήχανοι της Κίνας κατά την επίσκεψή τους στην Κένυα τον Μάρτιο 2019 δήλωσαν πως 
ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε επενδύσεις ύψους από 200 έως 2 δισεκατομμύρια 
εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην τοπική αγορά εκτιμώντας ότι η χώρα προσφέρει  
τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς (μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, 
κλωστοϋφαντουργία, επεξεργασία δέρματος, κατασκευές και οικοδομικά υλικά, 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ΑΠΕ, εξόρυξη, τεχνολογία πληροφορικής, υγεία κ.ά.). Επίσης, 
εκτιμήθηκε το γεγονός ότι η κυβέρνηση της χώρας έχει δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον 
για την προσέλκυση επενδύσεων σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο 
(φορολογικά κίνητρα, ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις, προνομιακή αγορά γης σε ειδικές  
οικονομικές ζώνες κ.ά.).  
 
Ο Κινεζικός κολοσσός Cisco ανακοίνωσε τον Απρίλιο 2019 την έναρξη λειτουργίας ενός 
κέντρου καινοτομίας το οποίο φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι. Το κέντρο, το 
πρώτο της Cisco στην Ανατολική Αφρική και το δεύτερο σε όλη την Αφρική, στοχεύει να 
μεταδίδει επιχειρηματικές γνώσεις και να επιταχύνει την πρόσβαση στην αγορά για 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής. Προσφέρει 
ολοκληρωμένες επιχειρηματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
εργασίας με ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης και 
συνεργασίας, καθώς και εγκαταστάσεις αίθουσας συνεδριάσεων και κατάρτισης. Σε αυτό οι 
τοπικοί επιχειρηματίες θα μπορούν να συνδέονται με εμπειρογνώμονες της Cisco από όλο 
τον κόσμο για υποστήριξή τους στην ανάπτυξη  επιχειρηματικών ιδεών σε έναν ψηφιακό 
κόσμο. 
 



Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει γίνει ένας από τους βασικούς εταίρους ανάπτυξης της 
Κένυας, γεγονός που μεταξύ άλλων έχει οδηγήσει στην υλοποίηση μεγάλων έργων 
υποδομής, όπως η σιδηροδρομική γραμμή Standard Gauge Railway και αρκετοί σημαντικοί 
οδικοί άξονες. Με νέα συμφωνία, συνολικού ύψους 67,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 
και μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πρόκειται να ολοκληρωθούν δύο πολύ 
σημαντικά έργα, το Konza Data Center με το Smart Cities Project (μέρος του εμβληματικού 
έργου Konza Techno City), που αναλαμβάνει ο κινεζικός τηλεπικοινωνιακός γίγαντας 
Huawei, και ο αυτοκινητόδρομος από το διεθνές αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι προς το κέντρο 
της πόλης καθώς και ο υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος James Gichuru ο πρώτος στο 
είδος του στην Αφρική με μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. 
 
Η Κένυα έχει ζητήσει την ελεύθερη πρόσβαση των προϊόντων της στην κινεζική αγορά. 
Μία πρώτη κίνηση αποτελεί η είσοδος των δημοφιλών αβοκάντο της χώρας στη γιγάντια 
αγορά της Κίνας με βάση συμφωνία που υπέγραψαν τον Απρίλιο 2019 η Α.Ε. ο Πρόεδρος 
της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, με τον Κινέζο ομόλογό του, κύριο Xi Jinping, στο 
Πεκίνο. Με την υπογραφή της συμφωνίας η Κένυα καθίσταται το πρώτο αφρικανικό έθνος 
που εξάγει αβοκάντο στο ασιατικό έθνος με μια αγορά άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων 
καταναλωτών! Εκτιμάται ότι όταν η συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως, η κινεζική αγορά θα 
απορροφήσει πάνω από το 40% των αβοκάντο της Κένυας. Μετά τα αβοκάντο πρόσβαση 
στην κινεζική αγορά θα αποκτήσουν η στέβια, τα άνθη, τα μάνγκο, τα μακαντάμια, τα 
φιστίκια κ.ά. 
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Κένυα και Ινδία σε νέες συνεργασίες 
 

 
Η Υπουργός Εξωτερικών της Κένυας, Πρέσβυς κα Monica Juma, με την Ινδή ομόλογό της, κα 
Sushma Swaraj. 
 
Η Υπουργός Εξωτερικών της Κένυας, Πρέσβυς κυρία Monica Juma, επισκέφθηκε επίσημα 
τον Μάρτιο 2019 την Ινδία όπου στο Νέο Δελχί είχε συνομιλίες με την Ινδή ομόλογό της, 
κυρία Sushma Swaraj. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη συνεργασιών στους 
τομείς του πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος της Κένυας «The Big 4 Agenda».  Την 
Ινδία είχε ήδη επισκεφθεί επίσημα προ διετίας η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru 



Kenyatta, καθότι η Ινδία αποτελεί έναν βασικό συνεργάτη της Κένυας στον τομέα της 
υγείας, της μεταποίησης και της επισιτιστικής ασφάλειας.  
 
Στη συνέχεια της επίσκεψής της στην Ιδία, η κυρία Juma, επισκέφθηκε επίσημα τη Σρι 
Λάνκα και το Μπαγκλαντές για περαιτέρω συνεργασίες με τους ομολόγους της των χωρών 
αυτών. 
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Κένυα και Νότιος Αφρική ενισχύουν τις σχέσεις τους 

 
 
Η Υπουργός Εξωτερικών της Κένυας, Πρέσβυς κα Monica Juma, κατά την επίσκεψή της στη 
Νότια Αφρική. 
 
Σε συναντήσεις, που είχε η Υπουργός Εξωτερικών της Κένυας, Πρέσβυς κυρία Monica Juma, 
στο  Γιοχάνεσμπουργκ τον Απρίλιο 2019, συζητήθηκε η περαιτέρω συνεργασία των δύο 
χωρών στο εμπόριο και σε όλους τους τομείς του αναπτυξιακού προγράμματος της 
Κένυας «The Big 4 Agenda». H κυρία Juma κάλεσε τους μετέχοντες στην 3η Συνάντηση 
Κορυφής Εμπορίου και Επενδύσεων στην Κένυα να εδραιώσουν το εμπόριο υπέρ της 
Αφρικής.  
Ενδεικτική των άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών είναι η πρόσφατη απόφαση της 
κυβέρνησης της Νοτίου Αφρικής να εισάγει από το 2020 τα Σουαχίλι προς διδασκαλία 
στα σχολεία της ως δεύτερη γλώσσα. Σημειώνεται πως τα Σουαχίλι, η επίσημη γλώσσα της 
Κένυας, είναι η πρώτη ξένη Αφρικανική γλώσσα που εισάγεται στα Νοτιοαφρικανικά 
σχολεία.   
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Κένυα και Αίγυπτος: Δύο μεγάλες Αφρικανικές χώρες συμπορεύονται 
 
Η Υπουργός Εξωτερικών της Κένυας, Πρέσβυς κυρία Monica Juma, κατά τη επίσημη 
επίσκεψή της στην Αίγυπτο, τον Μάρτιο 2019, είχε σημαντικές συνομιλίες στο Κάιρο με 
τον Αιγύπτιο ομόλογό της, κύριο Shoukry Sameh. 



 
Η Υπουργός Εξωτερικών της Κένυας, Πρέσβυς κα Monica Juma με τον Αιγύπτιο ομόλογό της, 
κο Shoukry Sameh. 
 
Κεντρικά ζητήματα των παραγωγικών διμερών συναντήσεων ήταν η ενίσχυση του 
εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών,  η περιφερειακή και διεθνής 
ασφάλεια καθώς και ο ρόλος της Αιγύπτου που προεδρεύει της Αφρικανικής Ένωσης. Τα 
δύο μέρη επιβεβαίωσαν την ισχυρή τους δέσμευση να οδηγήσουν τις σχέσεις μεταξύ 
Κένυας και Αιγύπτου σε μεγαλύτερα ύψη. 
 
Η κυρία Monica Juma συναντήθηκε, επίσης, με την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, κύριο 
Abdul Fattah Alsisi, και του επέδωσε ειδικό μήνυμα της Α.Ε. του Προέδρου της Κένυας, 
κυρίου Uhuru Kenyatta. 
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Κένυα και Ναμίμπια: Έντονο ενδιαφέρον για την Μπλε Οικονομία 

 
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, στο μεγαλύτερο εργοστάσιο κατάψυξης 
ψαριών σε όλη την Αφρική. 
 
Κατά την τετραήμερη επίσημη επίσκεψή του τον Μάρτιο του 2019 στην Ναμίμπια, η Α.Ε. ο 
Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, ξεναγήθηκε και στις εγκαταστάσεις του 
μεγαλύτερου εργοστασίου κατάψυξης ψαριών σε όλη την Αφρική που βρίσκεται στον 
κόλπο Walvis. Το εργοστάσιο δημιουργήθηκε πρόσφατα με κόστος 40 εκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ ως καρπός εταιρικής σχέσης μεταξύ της κυβέρνησης της Ναμίμπια και ενός 
ιδιώτη επενδυτή. Καταψύχει 600 τόνους ψαριών σε καθημερινή βάση και έχει 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας για 700 άτομα.  



Εντυπωσιασμένος ο Πρόεδρος Kenyatta δήλωσε ότι η Κένυα θα αντιγράψει το παράδειγμα 
της Ναμίμπια η οποία έχει εφαρμόσει προοδευτικά μέτρα για την ανάπτυξη του τομέα της 
αλιείας της. Ανέθεσε, μάλιστα, στον Υπουργό Γεωργίας, κύριο Mwangi Kiunjuri, και τον 
Υφυπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας, κύριο Peter Munya, να λάβουν άμεσα μέτρα 
αξιοποίησης της εμπειρίας της Ναμίμπια έτσι ώστε η Κένυα να αποκτήσει σύντομα ένα 
παρόμοιο εργοστάσιο. Γενικότερα, δε να συνεργαστεί η Κένυα με τη Ναμίμπια σε 
ζωτικούς τομείς της Μπλε Οικονομίας, επωφελούμενη η πρώτη από την μεγάλη σχετική 
εμπειρία της δεύτερης. 
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Κένυα και Ουγκάντα συσφίγγουν σχέσεις 

 
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ουγκάντα, κος Yoweri Kaguta Museveni, με την Α.Ε. τον Πρόεδρο της 
Κένυας, κο Uhuru Kenyatta.  
 
Τον Μάρτιο 2019 η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, συναντήθηκε με 
την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ουγκάντα, κύριο Yoweri Kaguta Museveni, στο πλαίσιο  του 
Επιχειρηματικού Φόρουμ Κένυας-Ουγκάντα. Η συγκεκριμένη διοργάνωση με τίτλο  
«Ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών συμπράξεων» διεξήχθη στην Μομπάσα και 
παρείχε την ευκαιρία να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, το εμπόριο και οι επενδύσεις 
μεταξύ των δύο όμορων χωρών –μελών της Ένωσης Κρατών Ανατολικής Αφρικής.  
 
Το άνοιγμα των συνόρων, η διευκόλυνση του εμπορίου, η ανταλλαγή διακρατικών 
πόρων, η διασφάλιση της ασφάλειας των εδαφών και των πληθυσμών, αποτελούν 
μεταξύ άλλων μερικές από τις δεσμεύσεις στα πρακτικά που υπέγραψαν τα δύο μέρη. Αυτά 
τα σημεία αναμφίβολα θα ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ Κένυας και Ουγκάντα. 
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Νέα πνοή για τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες  
 
Η Κυβέρνηση της Κένυας ανακοίνωσε την ίδρυση Ταμείου Αθλητισμού, Τεχνών και 
Κοινωνικής Ανάπτυξης το οποίο αναλαμβάνει από το 2019 να χρηματοδοτεί όλες τις 
εθνικές ομάδες που πρόκειται να συμμετέχουν σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις. Επίσης, 



θα χρηματοδοτεί δράσεις τέχνης και πολιτισμού, γενικότερα. Σύμφωνα με τις επίσημες 
δηλώσεις, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και οι τέχνες είναι ζωτικής σημασίας για την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν πλέον να αφεθούν στα 
χέρια των πιθανών καλοπροαίρετων χορηγών για την υποστήριξη των σχετικών δράσεων.   
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Η Κένυα σταθερά ενάντια στο εμπόριο ελεφαντοστού 

 

Αποθέματα ελεφαντόδοντου αξίας εκατομμυρίων δολαρίων καίγονται συχνά στην Κένυα 
υπό την επίβλεψη του στρατού. 

Η ισχυρή στάση της Κένυας ενάντια στο εμπόριο ελεφαντόδοντου προσελκύει την 
παγκόσμια προσοχή και η χώρα δέχεται πολλούς επαίνους. Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της 
Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Προστασία των Ελεφάντων δήλωσαν, τον Απρίλιο 2019, 
ότι η Κένυα έχει κατορθώσει με επιτυχία να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τους 
λόγους άμεσου σταματημού της εμπορίας ελεφάντινων τροπαίων σε όλες τις αγορές, 
ιδίως στην Ευρώπη, στην Κίνα και στην Ιαπωνία.  
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πρωτοβουλίας, κύριος John Stephenson, δήλωσε ότι οι 
προηγούμενες καταστροφές αποθεμάτων ελεφαντόδοντου, που ενήργησε η Κένυα, έχει 
στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο σχετικά με την ανάγκη να σωθούν τα 
συνεχώς μειούμενα μεγαλοπρεπή αυτά ζώα που αποτελούν σημαντικό τμήμα της 
φυσικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. 
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Ένας ξεχωριστός δάσκαλος στην Κένυα και στον κόσμο 

Ο Peter Tabichi, ένας 36χρονος Φραγκισκανός ιερέας, καθηγητής μαθηματικών και φυσικής 
στο δευτεροβάθμιο σχολείο ενός απομακρυσμένου χωριού της Κένυας, κέρδισε τον 
Μάρτιο το Παγκόσμιο Βραβείο Δασκάλου του Πανεπιστημίου Varkey Foundation το 
οποίο τον ανέδειξε ως τον καλύτερο δάσκαλο του κόσμου για το 2019. Ο Tabichi 
επιλέχτηκε ανάμεσα από 10.000 άλλους υποψηφίους από 179 χώρες. Παράλληλα, του 
εδόθη χρηματικό έπαθλο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων. 



 

Ο καθηγητής ιερέας, Peter Tabichi, στην αίθουσα του σχολείου του. 

Ο ξεχωριστός αυτό άνθρωπος αφιερώνει το 80% του μηνιαίου μισθού του για να βοηθά 
τους φτωχότερους μαθητές του σχολείου του, οι οποίοι, χωρίς την πολύτιμη αρωγή του, 
δεν θα μπορούσαν να παρακολουθούν τα μαθήματα. Περισσότερο από το 90% των 
μαθητών του προέρχονται από φτωχές οικογένειες.  
 
Παρά το γεγονός ότι το σχολείο διαθέτει μόνον έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο Tabichi 
ξεκίνησε μια «λέσχη καλλιέργειας δεξιοτήτων» βοηθώντας τους μαθητές του να 
σχεδιάζουν ερευνητικά επιστημονικά έργα ποιότητας για τα οποία βραβεύτηκαν από την 
Royal Society of Chemistry συμμετέχοντας σε διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


