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Η
Ελβετία έδωσε την Τρίτη την έγκρισή της 
για την κυκλοφορία ενός δεύτερου εμβολί-
ου κατά της Covid, αυτού της αμερικανικής 
Moderna, μετά την έγκριση του εμβολίου 

των Pfizer-BioNTech που ήδη χορηγείται από τον 
Δεκέμβριο στη χώρα των Άλπεων.
Σχεδόν 200.000 δόσεις του νέου εμβολίου έφτα-
σαν την Τετάρτη, δήλωσε η Νόρα Κρόνινγκ, υπεύ-
θυνη της διεθνούς διεύθυνσης του υπουργείου 
Υγείας. Επί του παρόντος, η χώρα είναι σε θέση 
να «εμβολιάσει το 4% του ενήλικου πληθυσμού σε 
σχήμα δύο δόσεων», διευκρίνισε κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου.
Η υπηρεσία φαρμάκων Swissmedic αποφάσισε ότι 
το εμβόλιο, που βασίζεται επίσης στον αγγελιοφό-
ρο RNA, επέδειξε «υψηλή αποτελεσματικότητα» και 
ότι μπορεί να αναπτυχθεί αμέσως στο σχέδιο εμβο-
λιασμού της χώρας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το πράσινο φως για το 
εμβόλιο αυτό την περασμένη Τετάρτη.
Το εμβόλιο έδειξε ποσοστό αποτελεσματικότητας 
94% δυο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, διευ-
κρινίζει σε ανακοίνωση η Swissmedic. Σε αντίθεση 
με άλλες χώρες που αποφάσισαν να αναβάλουν τη 
δεύτερη δόση σε μια προσπάθεια να προστατεύ-
σουν περισσότερο και γρηγορότερα, η ελβετική 
υπηρεσία συνιστά τη χορήγηση των δυο δόσεων σε 
διάστημα ενός μήνα μεταξύ τους.

Η Swissmedic υπογραμμίζει επίσης ότι δεν πιστεύ-
ει ότι είναι απαραίτητο να συνδυαστούν διαφορετι-
κά εμβόλια, όπως προτείνεται σε άλλες χώρες.
Στις 18 Ιανουαρίου, η Ελβετία θα λάβει 560.750 
δόσεις των εμβολίων Pfizer-BioNTech και της 
Moderna.
Παρότι ο αριθμός των θανάτων και των νοσοκομει-
ακών νοσηλειών καταγράφει πτώση στη χώρα, οι 
αριθμοί της πανδημίας παραμένουν αρκετά κακοί, 
δήλωσε ο Πάτρικ Μάτις, υπεύθυνος της διαχείρι-
σης κρίσης του υπουργείου Υγείας.
Το ποσοστό θετικότητας είναι ακόμη πολύ υψηλό, 
στο 16,4%.
«Η παρουσία του νέου παραλλαγμένου στελέχους 
(του κορωνοϊού, πιο μεταδοτικού) μας ανησυχεί», 

πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη Τύπου.
Η Ελβετία ανέπτυξε τις δυνατότητες της αλληλουχί-
ας για την ταχύτερη ανίχνευση του παραλλαγμένου 
στελέχους και επί του παρόντος έχει εντοπίσει 127 
κρούσματα λοίμωξης που συνδέονται με ένα πα-
ραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού, 86 κρούσμα-
τα του παραλλαγμένου στελέχους που ανιχνεύθηκε 
στη Βρετανία και 5 κρούσματα του στελέχους που 
ανιχνεύθηκε στη Νότια Αφρική.
Για τα 36 εναπομείναντα κρούσματα, οι αρχές δεν 
είναι σε θέση να προσδιορίσουν τον τύπο του πα-
ραλλαγμένου στελέχους, καθώς ορισμένα τεστ βα-
σίζονταν σε μια ταχύτερη μέθοδο αλλά λιγότερο 
ακριβή, ανέφερε ο Μάτις.
Ο ίδιος εκτιμά ότι ποσοστό 5 με 6% των θετικών 
τεστ στην Ελβετία συνδέονται σήμερα με αυτά τα 
παραλλαγμένα στελέχη, το αντίστοιχο ποσοστό 
ήταν μόλις 1,4% κατά την πρώτη εβδομάδα του 
2021.
Παράλληλα, η Ελβετία επιβάλλει από την Τρίτη δε-
καήμερη καραντίνα στους ταξιδιώτες που φθάνουν 
από την Ιρλανδία, την επομένη της προειδοποίη-
σης του ΠΟΥ για «μαζική αύξηση» του αριθμού των 
κρουσμάτων της Covid-19 σε αυτή τη χώρα μέλος 
της ΕΕ. Οι ταξιδιώτες που προέρχονται επίσης από 
τη Βρετανία, τη Νότια Αφρική, τις ΗΠΑ και τη Σου-
ηδία μπαίνουν ήδη σε καραντίνα, μέτρο που ισχύει 
εδώ και εβδομάδες.

Ελβετία: Οι αρχές ενέκριναν το εμβόλιο της Moderna 
- Σε καραντίνα όσοι φθάνουν από την Ιρλανδία

Τα μέτρα για το lockdown στην Ολλανδία, συμπερι-
λαμβανομένης της αναστολής λειτουργίας σχολείων 
και καταστημάτων, θα παραταθούν για τουλάχιστον 
τρεις εβδομάδες, ώστε να επιβραδυνθεί η εξάπλωση 
του κορωνοϊού, αποφάσισε σήμερα η κυβέρνηση.
Ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε σε συνέντευ-
ξη Τύπου σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση ότι πρέ-

πει να διατηρηθούν τα μέτρα για τον περιορισμό των 
κοινωνικών επαφών, επίσης λόγω της απειλής που 
θέτει το νέο στέλεχος του νέου κορωνοϊού που ταυτο-
ποιήθηκε πρώτα στην νότια Αγγλία. Όλα τα σχολεία 
και πολλά καταστήματα σε όλη τη χώρα έκλεισαν στα 
μέσα Δεκεμβρίου, μετά το κλείσιμο όλων των μπαρ 
και εστιατορίων δύο μήνες νωρίτερα.

Ένας τουρκικής καταγωγής Ιταλός, ο οποίος 
υποστηρίζει πως του ανατέθηκε να σκοτώσει 
προσωπικότητες που δεν αρέσουν στην Άγκυ-
ρα, απελάθηκε από την Αυστρία ενώ η δίκη του 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουα-
ρίου, έγινε γνωστό από τη δικηγόρο του.
«Οι αρχές θεώρησαν πως αποτελούσε επικείμε-
νο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και πριν 
από τα Χριστούγεννα οδηγήθηκε στα ιταλικά σύ-
νορα», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο 
η δικηγόρος Βερόνικα Ουβαρόζι.
Ηλικίας 53 ετών και κάτοικος Ιταλίας, ο Φεγιάζ 
Οζτούρκ απευθύνθηκε ο ίδιος στις αυστριακές 
υπηρεσίες πληροφοριών για να τις προειδοποι-
ήσει πως επρόκειτο να σκοτώσει για λογαριασμό 
της Τουρκίας τρεις αυστριακές προσωπικότητες 
που επικρίνουν την πολιτική του προέδρου Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με όσα είχε δη-
λώσει τον Οκτώβριο μία από τις εν λόγω προ-
σωπικότητες, η πολιτικός Μπεριβάν Ασλάν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημο-
σιευθεί στον τοπικό Τύπο, ο ίδιος είχε επίσης 
δηλώσει στους αυστριακούς ερευνητές πως είχε 
καταθέσει στην τουρκική δικαιοσύνη μια ψευδή 
μαρτυρία που είχε οδηγήσει στην καταδίκη, τον 
Ιούνιο, ενός εργαζομένου στο αμερικανικό προ-
ξενείο της Κωνσαντινούπολης.
Η εισαγγελία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο 

πως άρχισε έρευνα τον Σεπτέμβριο και στη συ-
νέχεια απήγγειλε σε βάρος του Οζτούρκ κατηγο-
ρίες για «συγκέντρωση πληροφοριών για λογα-
ριασμό μιας ξένης δύναμης». Αν κριθεί ένοχος, 
κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών.
Όταν ο χρόνος της προφυλάκισής του έληξε, οι 
αυστριακές αρχές προτίμησαν να απελάσουν τον 
Οζτούρκ, αντί να τον αφήσουν ελεύθερο με πε-
ριοριστικούς όρους στην αυστριακή επικράτεια, 
διευκρίνισε η δικηγόρος.
«Ο πελάτης μου είναι καλά και επιθυμεί να επι-
στρέψει στην Αυστρία» για να δικαστεί, εξήγησε 
η δικηγόρος, η οποία κατέθεσε αίτημα προσω-
ρινής άρσης της απαγόρευσης εισόδου που επι-
βλήθηκε στον πελάτη της ώστε αυτός να μπορέ-
σει να παραστεί στη δίκη.
Το δικαστήριο της Βιέννης επιβεβαίωσε πως η 
ημερομηνία της δίκης παραμένει.
Σε επικοινωνία της με το Γαλλικό Πρακτορείο, 
η Μπεριβάν Ασλάν, κουρδικής καταγωγής δη-
μοτική σύμβουλος της Βιέννης, διευκρίνισε πως 
εξακολουθεί να βρίσκεται υπό δικαστική προ-
στασία.
Η Τουρκία διέψευσε οποιαδήποτε ανάμιξή της σ’ 
αυτή τη χωρίς προηγούμενο υπόθεση στην Αυ-
στρία, πεδίο επιχειρήσεων ξένων πρακτόρων, 
οι πολίτες των χωρών των οποίων ουδέποτε ως 
τώρα είχαν απειληθεί.

Ολλανδία: Παρατείνεται το lockdown έως τις 9 Φεβρουαρίου

Αυστρία: Απέλαση Τούρκου κατασκόπου που «σχεδίαζε εκτελέσεις επικριτών του Ερντογάν»
Βατικανό: Πέθανε από 
κορονοϊό ο προσωπικός 
γιατρός του πάπα
Ο προσωπικός γιατρός του Πάπα Φραγκί-
σκου, Fabrizio Soccorsi, πέθανε από επι-
πλοκές του Covid-19, ανακοίνωσε το Σάβ-
βατο (9/1) η εφημερίδα του Βατικανού 
L’Osservatore Romano.
Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 
ετών.
Ο Πάπας Φραγκίσκος επέλεξε τον Soccorsi 
ως προσωπικό γιατρό το 2015, σύμφωνα 
με την εφημερίδα.
Όπως αναφέρει το CNN, ο Soccorsi νοση-
λεύτηκε στη Ρώμη στις 26 Δεκεμβρίου για 
ογκολογική ασθένεια, σύμφωνα με την ιτα-
λική εφημερίδα Avvenire Conference. Δεν 
είναι σαφές πότε ήταν τελευταία φορά που 
ήρθε σε άμεση επαφή με τον Πάπα Φρα-
γκίσκο.
Σε συνέντευξή του, στο κανάλι Canale 5 της 
Ιταλίας ο Πάπας τονίζει ότι το Βατικανό θα 
ξεκινήσει τους εμβολιασμούς Covid-19 την 
επόμενη εβδομάδα και είναι έτοιμος να κά-
νει το εμβόλιο. 


