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Τ
ο νέο lockdown που επιβλή-
θηκε στην Αγγλία λόγω της 
έξαρσης των μολύνσεων, που 
οφείλεται στη νέα παραλλαγή 

του κορονοϊού, δεν θα αρχίσει να αί-
ρεται παρά τον Μάρτιο, προειδοποί-
ησε την Τρίτη ο υπουργός κυβερνητι-
κού συντονισμού Μάικλ Γκόουβ.
«Μπαίνοντας στον Μάρτιο, θα μπο-
ρούμε να άρουμε ορισμένους από 
τους περιορισμούς αυτούς, αλλά όχι 
απαραιτήτως όλους», προειδοποίησε 
ο Γκόουβ, ο οποίος είναι αρμόδιος 
για τον συντονισμό της δράσης της 
κυβέρνησης, μιλώντας στο κανάλι 
Sky News.
«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να 
εμβολιασθούν όσο το δυνατόν περισ-
σότεροι, ούτως ώστε να μπορέσουμε 
να αρχίσουμε να αίρουμε σταδιακά 
τους περιορισμούς», διαβεβαίωσε.
Αντιμέτωπος με την ανησυχητική 
άνοδο της νέας παραλλαγής του ιού, 
η οποία είναι κατά 50% έως 70% πιο 
μεταδοτική, σύμφωνα με τους βρετα-
νούς επιστήμονες, και με τον κίνδυνο 
κατάρρευσης του συστήματος υγείας, 
ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον 
επεξέτεινε το lockdown, που εφαρ-
μόζεται πλέον στα τρία τέταρτα του 
αγγλικού πληθυσμού και στο σύνο-
λο της επαρχίας, και το ενίσχυσε. Τα 

σχολεία, που παρέμεναν μέχρι τώρα 
ανοικτά, έκλεισαν.
Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, οι αρ-
χές ελπίζουν ότι θα έχουν εμβολιάσει 
όλους τους άνω των 70 ετών καθώς 
και το υγειονομικό προσωπικό, δη-
λαδή περίπου 13 εκατομμύρια αν-
θρώπους οι οποίοι είναι μεταξύ αυ-
τών που κινδυνεύουν περισσότερο, 
χάρη σε μια επιτάχυνση της εκστρα-
τείας εμβολιασμού που άρχισε στις 
8 Δεκεμβρίου και διεξάγεται πλέον 
με δύο εμβόλια, αυτά των Pfizer/
BioNTech και των AstraZeneca/Οξ-
φόρδης.
«Όσο πιο αποτελεσματικό θα είναι 

το πρόγραμμα εμβολιασμού (...), 
τόσο ευκολότερο θα είναι να αρθούν 
οι περιορισμοί αυτοί», επέμεινε ο 
υπουργός, ανακοινώνοντας πως «οι 
ερχόμενες εβδομάδες θα είναι πολύ, 
πολύ δύσκολες».

Υπό εξέταση τα ταξίδια
Εξάλλου, μιλώντας στην τηλεόραση 
του BBC, o Μάικλ Γκόουβ είπε ακόμη 
πως η κυβέρνηση εξετάζει επιλογές 
για τον περιορισμό των διεθνών τα-
ξιδιών.
«Εξετάζουμε περαιτέρω επιλογές για 
να περιορίσουμε τα διεθνή ταξίδια», 
δήλωσε ο υπουργός. «Το μήνυμα εί-

ναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο για τους 
πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι 
δεν πρέπει να ταξιδεύουν».

Τι ισχύει με το νέο lockdown
Από νομικής πλευράς, το lockdown 
ισχύ από την Τετάρτη, στις 00:01 
(τοπική ώρα, 02:01 ώρα Ελλάδας), 
όμως ο Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τον 
πληθυσμό να αρχίσει αμέσως να τη-
ρεί τους νέους κανόνες. Το κοινοβού-
λιο θα συζητήσει το θέμα αύριο, Τε-
τάρτη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ.
Οι κάτοικοι απαγορεύεται να βγαί-
νουν από το σπίτι παρά μόνο για λό-
γους ανάγκης, όπως για ψώνια ή για 
επίσκεψη σε γιατρό.
Όπως και κατά το πρώτο lockdown, 
την άνοιξη, και αντίθετα από το δεύ-
τερο, τον Νοέμβριο, τα σχολεία έχουν 
κλείσει και από σήμερα πέρασαν 
στην τηλεδιδασκαλία.
Με περισσότερους από 75.000 νε-
κρούς, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 
μία από τις χώρες της Ευρώπης που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
Covid-19 και η τάση έχει επιδεινωθεί 
τις τελευταίες εβδομάδες. Ο αριθμός 
των μολύνσεων, που ανακοινώνεται 
καθημερινά υπερβαίνει τις 50.000 
και χθες, Δευτέρα, είχε πλησιάσει τις 
59.000.

Βρετανία: Μέχρι τον Μάρτιο το σκληρό lockdown

Οι χώρες του Κόλπου υπέγραψαν 
συμφωνία «αλληλεγγύης και στα-
θερότητας» 
Οι έξι αραβικές χώρες του Κόλπου υπέ-
γραψαν μια συμφωνία «αλληλεγγύης και 
σταθερότητας», δήλωσε ο πρίγκιπας διά-
δοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ 
μπιν Σαλμάν την Τρίτη κατά τη έναρξη της 
ετήσιας συνόδου κορυφής αυτής της πε-
ριφερειακής ένωσης, η οποία έχει στόχο 
να βάλει τέλος σε μια διένεξη με το Κατάρ 
που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.
«Οι προσπάθειες (του Κουβέιτ και των 
ΗΠΑ) μας βοήθησαν να επιτύχουμε συμ-
φωνία για τη διακήρυξη της Αλ-Ούλα που 
θα υπογραφεί σ’ αυτή τη σύνοδο κορυφής, 
όπου βεβαιώνουμε την αλληλεγγύη και τη 
σταθερότητα στον Κόλπο», υπογράμμισε.
«Έχουμε σήμερα επειγόντως ανάγκη να 
ενώσουμε τις προσπάθειές μας για να δώ-
σουμε ώθηση στην περιφέρειά μας και 
για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 
που μας περιβάλλουν, ιδιαίτερα τις απει-
λές που δημιουργούνται από το πυρηνικό 
πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστι-
κών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος 
και από τα σχέδιά του για σαμποτάζ και 
καταστροφή», πρόσθεσε.

ΤΕΧΕΡΑΝΗ. Το Ιράν έθεσετην Δευτέρα σε λειτουργία 
εγκαταστάσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου σε πο-
σοστό 20%, παραβιάζοντας την πυρηνική συμφωνία 
του 2006, την οποία έχουν ήδη εγκαταλείψει οι ΗΠΑ 
υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρωθυπουργός του Ισρα-
ήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η κίνηση 
του Ιράν έχει ως απώτερο στόχο την απόκτηση πυρη-
νικών όπλων και προσέθεσε ότι η χώρα του δεν θα 
επιτρέψει κάτι τέτοιο. 
Το Ιράν απέχει πολύ από μια τέτοια εξέλιξη, καθώς 
το ποσοστό εμπλουτισμού που απαιτείται για την 
κατασκευή πυρηνικών όπλων υπερβαίνει το 80%. 
Κατά μία εκδοχή, οι Αρχές της Τεχεράνης χρησι-
μοποιούν την επανέναρξη της λειτουργίας των υπό-
γειων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου στην 
τοποθεσία Φορντό ως διαπραγματευτικό χαρτί, για 
να επιτύχουν την επιστροφή των ΗΠΑ στην πυρη-
νική συμφωνία όταν αναλάβει τα ηνία η κυβέρνηση 
Μπάιντεν. Η κίνηση αυτή, ωστόσο, έχει προξενήσει 
έντονες συζητήσεις και στο εσωτερικό του Ιράν. Ο 
πρόεδρος της χώρας, Χασάν Ροχανί, θεωρεί ότι δεν 
θα αποφέρει κάποιο διπλωματικό όφελος και ότι 
σχετίζεται περισσότερο με τις εσωτερικές ισορροπίες 

ενόψει των προεδρικών εκλογών του Ιουνίου. 
Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητεί τρόπους να απαντή-
σει στις πιέσεις που δέχεται από τις ΗΠΑ, οι οποίες 
τις τελευταίες ημέρες έστειλαν στρατηγικό βομβαρ-
διστικό Β-52 (ο τύπος που μεταφέρει αμερικανικές 
πυρηνικές βόμβες) για πτήσεις κοντά στον εναέριο 
χώρο του Ιράν, στον Περσικό Κόλπο. Την Κυριακή 
συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τη δολοφονία του 
Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί από αμερικανι-
κό πύραυλο στη Βαγδάτη και οι εντάσεις σχετίζονται 
με την αβεβαιότητα γύρω από μια ενδεχόμενη «επε-
τειακή» απάντηση της Τεχεράνης στο πλήγμα αυτό. 
Εξάλλου, σε μια εξέλιξη που θύμισε την κατάσχεση 
βρετανικού δεξαμενοπλοίου από το Ιράν προ διετί-
ας, οι  Αρχές σταμάτησαν την Δευτέρα νοτιοκορεατικό 
δεξαμενόπλοιο και το έθεσαν υπό κράτηση για παρά-
βαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το «Hankuk 
Chemi», με πλήρωμα από την Κορέα, την Ινδονησία, 
το Βιετνάμ και τη Μιανμάρ και προορισμό λιμάνι της 
Σαουδικής Αραβίας, τέθηκε υπό κράτηση από τις ιρα-
νικές αρχές στα στενά του Ορμούζ, στην είσοδο του 
Περσικού Κόλπου, με την υποψία της πρόκλησης πε-
τρελαιοκηλίδας. 

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι, 
μεταξύ των οποίων και μικρά παι-
διά, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό 
βομβαρδισμό την Κυριακή κατά τη 
διάρκεια ενός γάμου σε μια απομο-
νωμένη περιοχή της ερήμου, στο 
κεντρικό Μαλί, ανέφερε σήμερα 
ένας υγειονομικός.
Δεν είναι σαφές ποιος ευθύνεται 
για αυτές τις επιθέσεις. Ωστόσο, 

μια πηγή του γαλλικού στρατού 
είπε στο πρακτορείο Reuters ότι 
γαλλικές δυνάμεις που δρουν στο 
Μαλί εξαπέλυσαν ένα αεροπορικό 
πλήγμα στην περιοχή αυτήν, σκο-
τώνοντας «δεκάδες μαχητές» ισλα-
μιστικών οργανώσεων.
Ο υγειονομικός, που ζήτησε να 
παραμείνει ανώνυμος, είπε ότι 
στόχος των βομβαρδισμών ήταν 

άνδρες που κυκλοφορούσαν με 
μοτοσικλέτες στα χωριά Μπούντι 
και Κικάρα και πιστεύεται ότι ήταν 
ισλαμιστές μαχητές. Όμως μεταξύ 
των θυμάτων είναι και άμαχοι που 
είχαν συγκεντρωθεί για έναν γάμο. 
Ορισμένοι από τους τραυματίες 
υποβλήθηκαν σε ακρωτηριασμό 
σε ένα κοντινό κέντρο υγείας, πρό-
σθεσε.

Eμπλουτισμό ουρανίου κατά 20% ξεκινάει το Ιράν

Μαλί: Τουλάχιστον 20 άμαχοι, καλεσμένοι σε έναν γάμο, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό 
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