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Σ
ύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 
δούκας και η δούκισσα του 
Σάσεξ σταμάτησαν να χρη-
σιμοποιούν τον λογαριασμό 

τους στο Instagram, όπου είχαν πε-
ρισσότερους από 10 εκατομμύρια 
«ακολούθους», στις αρχές Απριλίου 
του 2020, όταν αποχώρησαν επισή-
μως από τα βασιλικά τους καθήκοντα.
Μια πηγή προσκείμενη στο ζεύγος 
ανέφερε ότι «δεν προβλέπεται» να 
χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες κοι-
νωνικής δικτύωσης για το νέο ίδρυ-
μά τους, το Archewell, και ότι είναι 

«ελάχιστα πιθανό» να ενεργοποιή-
σουν ξανά τους προσωπικούς λογα-
ριασμούς τους.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, το ζεύ-
γος «βγήκε από την πλάνη του» από 
το «μίσος» που βίωσε στους ιστοτό-
πους κοινωνικής δικτύωσης και η 
Μέγκαν έκανε λόγο για μια «σχεδόν 
ανυπόφορη» εμπειρία από το τρολά-
ρισμα στο διαδίκτυο.
«Μου είπαν ότι το 2019 ήμουν το 
πρόσωπο που δέχτηκε το περισσό-
τερο τρολάρισμα στο διαδίκτυο», δή-
λωσε εκείνη στο podcast «Teenager 

Therapy», μιλώντας για το αίσθημα 
«απομόνωσης» και τις «συνέπειες» 
από τη διαδικτυακή παρενόχληση 
που υπέστη όταν ήταν έγκυος στον 
γιο της, τον Άρτσι.
Η βασίλισσα Ελισάβετ, ο γιος της 
πρίγκιπας Κάρολος και ο εγγονός 
της Ουίλιαμ με τη σύζυγό του Κέιτ, 
καθώς και άλλα μέλη της βασιλικής 
οικογένειας, χρησιμοποιούν συ-
χνά το Instagram, το Twitter και το 
Facebook για να προβάλουν τις επί-
σημες και φιλανθρωπικές δραστηρι-
ότητές τους.

Γιατί ο Χάρι και η Μέγκαν εγκατέλειψαν για πάντα τα social media

Ελβετία: Αντιμέτωπα 
με χρεοκοπία τα μισά 
εστιατόρια και 
ξενοδοχεία
Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις στον τομέα 
της εστίασης και των ξενοδοχείων στην Ελ-
βετία κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν μέχρι 
τα τέλη Μαρτίου, αν δεν λάβουν κάποια 
κρατική στήριξη για να αντιμετωπίσουν τις 
συνέπειες από τα μέτρα για την πανδημία, 
προειδοποίησε το συνδικαλιστικό τους όρ-
γανο. Η ελβετική κυβέρνηση πιθανότατα θα 
παρατείνει αυτήν την εβδομάδα το κλείσιμο 
των μπαρ, των εστιατορίων και των χώρων 
ψυχαγωγίας, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Φε-
βρουαρίου, με την ελπίδα ότι θα μειωθούν 
τα κρούσματα της Covid-19 και οι θάνατοι. 
Οι περιορισμοί αυτοί επρόκειτο αρχικά να 
αρθούν στις 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όμως «μέχρι τα τέλη Μαρτίου, τα μισά εστι-
ατόρια και ξενοδοχεία θα χρεοκοπήσουν 
αν δεν λάβουν από τώρα κάποια αποζημίω-
ση», προειδοποίησε η GastroSuisse, η ομο-
σπονδία εστιατόρων και ξενοδόχων.
Η ομοσπονδία, αφού ρώτησε περίπου 
4.000 ιδιοκτήτες εστιατορίων και ξενοδο-
χείων, εκτιμά ότι το 98% από αυτούς χρει-
άζονται κατεπειγόντως οικονομική στήριξη. 
«Απειλείται η ύπαρξή τους αν δεν λάβουν 
τώρα χρήματα», τόνισε ο πρόεδρος της 
GastroSuisse, Καζιμίρ Πλάτσερ.
Τον Οκτώβριο, όταν άρχισε να λαμβάνει 
μεγάλες διαστάσεις το δεύτερο κύμα της 
πανδημίας, η ομοσπονδία προειδοποιούσε 
ότι κινδύνευαν να χαθούν 100.000 θέσεις 
εργασίας στον τομέα αυτόν. Τους δύο τε-
λευταίους μήνες του έτους σχεδόν το 60% 
των επιχειρήσεων του τομέα αναγκάστηκαν 
να μειώσουν το προσωπικό τους, μετά τις 
απολύσεις της άνοιξης και δεν αποκλείεται 
να ακολουθήσει και τρίτο κύμα απολύσεων.
Από την πλευρά της η USAM, το συνδικά-
το που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις στην Ελβετία, ζήτησε από την 
κυβέρνηση να μην παρατείνει, ούτε να ενι-
σχύσει τα μέτρα.
Η Ελβετία, μια χώρα 8,6 εκατομμυρίων κα-
τοίκων, καταγράφει καθημερινά περίπου 
4.000 κρούσματα της Covid-19. Την Παρα-
σκευή τα κρούσματα ανέρχονταν συνολικά 
σε 476.000 και οι θάνατοι σε 7.545.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την 
Δευτέρα ότι ενημερώθηκε από την Ιαπωνία για μια 
νέα παραλλαγή του νέου κορωνοϊού που εντοπίστηκε 
στη χώρα.
Το υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας ανέφερε την Κυ-
ριακή ότι εντόπισε μια παραλλαγή του ιού σε τέσσερις 
ταξιδιώτες από την Πολιτεία Αμαζόνας της Βραζιλίας. 
Η παραλλαγή αυτή φέρει 12 μεταλλάξεις, μεταξύ των 
οποίων και μία που υπάρχει και στις ιδιαίτερα μολυ-
σματικές παραλλαγές του SARS-CoV-2 που έχουν εντο-
πιστεί στην Αγγλία και τη Νότια Αφρική.
Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, ο ΠΟΥ ελπίζει ότι θα μπορέ-
σει να ξεκινήσει τους εμβολιασμούς στις φτωχές χώρες 
τον Φεβρουάριο, μέσω του προγράμματος COVAX (πο-

λυμερής πρωτοβουλία για την αγορά και την καθολική 
πρόσβαση στα εμβόλια), όπως είπε ο Μπρους Έιλγου-
ορντ, υψηλόβαθμος σύμβουλος του Οργανισμού.
«Περισσότερες από 40 χώρες έχουν πλέον ξεκινήσει 
τους εμβολιασμούς για την COVID-19. Ωστόσο, όλοι 
αυτοί οι εμβολιασμοί ή σχεδόν όλοι έγιναν σε χώρες 
υψηλού ή μεσαίου εισοδήματος μέχρι τώρα. Πρέπει 
να δούμε τα εμβόλια να περνούν στα χέρια και των 
χωρών χαμηλού και χαμηλού – μεσαίου εισοδήμα-
τος», τόνισε.
Το πρόγραμμα COVAX θα μπορούσε να ξεκινήσει 
τους εμβολιασμούς τον Φεβρουάριο. Καταβάλλεται 
ωστόσο προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία και 
να ξεκινήσουν από αυτόν τον μήνα, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλε-
ξάντερ Λουκασένκο ανακοίνωσε 
ότι το νέο Σύνταγμα της χώρας θα 
συνταχθεί μέχρι τα τέλη του έτους 
και στη συνέχεια θα τεθεί σε δημο-
ψήφισμα.
Η Λευκορωσία συγκλονίζεται από 
διαδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά 
τις προεδρικές εκλογές της 9ης 
Αυγούστου και τις κατηγορίες για 
νοθεία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όταν ρωτήθηκε για την ακριβή 
ημερομηνία του δημοψηφίσματος, 
ο Λουκασένκο είπε ότι θα αποφα-
σιστεί σε συνεδρίαση της Εθνοσυ-
νέλευσης.
«Πιστεύω ότι μπορούμε να συντά-
ξουμε ένα προσχέδιο μέσα σε έναν 
χρόνο. Και ότι θα είναι έτοιμο μέχρι 
τα τέλη του επόμενου έτους», είπε 
αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύ-
ψει τι αλλαγές θα προταθούν.

ΠΟΥ: Εντοπίστηκε νέα παραλλαγή του κορωνοϊού στην Ιαπωνία

«Το ερώτημα είναι, έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετά εμ-
βόλια; Είναι κρίσιμα τα δύο πρώτα τρίμηνα. Από το 
τρίτο τρίμηνο θα είναι πιθανότερο να μπορούμε να 
δώσουμε κάτι, παρά ότι θα χρειαζόμαστε επιπλέον», 
φέρεται να δήλωσε η Καγκελάριος ‘Αγγελα Μέρκελ σε 
συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμ-
ματός της (CDU), πυροδοτώντας συζήτηση σχετικά 
με το εάν οι ποσότητες εμβολίων κατά του κορονοϊ-
ού επαρκούν προκειμένου να προχωρήσει ο αρχικός 
σχεδιασμός έως τα μέσα του έτους.
Σύμφωνα με την BILD, η Καγκελάριος ζήτησε μάλι-
στα από τα μέλη της Κ.Ο. του CDU να μην ψάχνουν 
να βρουν για αυτό ψεγάδια στον υπουργό Υγείας Γενς 
Σπαν για την προμήθεια εμβολίων. Τον επαίνεσε μά-
λιστα για τη διαχείριση της κρίσης.
Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφορά στις ελλεί-
ψεις εμβολίων έκανε νωρίτερα την Τρίτη και ο Πρω-
θυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ, επιση-
μαίνοντας ότι σε ό,τι αφορά τη νέα παραγγελία των 

εμβολίων των Biontech/Pfizer από την ΕΕ, «υπήρχε 
η ανάγκη διόρθωσης, διαφορετικά δεν θα υπήρχε η 
νέα παραγγελία». Τόνισε μάλιστα ότι δεν είναι ακόμη 
σαφές το πότε θα παραδοθεί η νέα παραγγελία.

Γερμανία: Για έλλειψη σε εμβόλια μέχρι 
τα μέσα του έτους έκανε λόγο η Μέρκελ

Λευκορωσία: Στα τέλη του 2021 το νέο Σύνταγμα, υπόσχεται ο Λουκασένκο
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