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Το Ισραήλ σχεδιάζει να χαλαρώσει ορι-
σμένους περιορισμούς για τις επιχειρή-
σεις από την Κυριακή και να ξανανοίξει τα 
ξενοδοχεία και τα γυμναστήρια για όσους 
έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβο-
λίου ή απέκτησαν ανοσία αφού ανάρρω-
σαν από την COVID-19. Καθώς το 43% 
του πληθυσμού έχει ήδη κάνει τουλάχι-
στον τη μία δόση του εμβολίου της Pfizer, 
η κυβέρνηση προχωρά στη σταδιακή χα-
λάρωση του lockdown που επέβαλε στις 
27 Δεκεμβρίου.
Το φιλόδοξο πρόγραμμα μαζικού εμβο-
λιασμού συνιστά τη μεγαλύτερη μελέτη 

του εμβολίου της Pfizer παγκοσμίως, σε 
πραγματικές συνθήκες.
Ο Έιταν Σβαρτς, ένας εκπρόσωπος του 
δήμου, είπε ότι η πόλη ελπίζει πως το 
δωρεάν φαγητό στα δύο κοινοτικά κέντρα 
όπου γίνονται οι εμβολιασμοί θα δημι-
ουργήσει μια «οικογενειακή ατμόσφαιρα» 
που θα προσελκύσει τους πιο διστακτι-
κούς πολίτες.
«Ήρθα σήμερα να εμβολιαστώ και λέω 
σε όλους να έρθουν να εμβολιαστούν για 
την υγεία τους», είπε ο Ιμάν Ντασούι, ένας 
60χρονος δάσκαλος, προσθέτοντας με νόη-
μα: «Έχει και κιουνεφέ εδώ… πολύ νόστιμο».

τησε στα σύνορα της Γερμανίας μετά την 
απαγόρευση διέλευσης από την Τσεχία 
και το αυστριακό Τιρόλο. Στους συνορι-
ακούς σταθμούς συγκεντρώθηκαν –και 
αναγκάστηκαν από τη γερμανική αστυνο-
μία να επιστρέψουν– τουλάχιστον 5.000 
άνθρωποι. Ανησυχία για το μονομερές 
μέτρο εξέφρασε την Κυριακή ο επίτροπος 
Δικαιοσύνης της Ε.Ε. Ντιντιέ Ρέιντερς. 
Επίσης, την αντίρρησή της δημοσιοποίη-
σε σε συνέντευξή της στην «Augsburger 
Allgemeine» και η επίτροπος Υγείας Στέλ-
λα Κυριακίδου, τονίζοντας ότι τα κλειστά 
σύνορα δεν θα αποτρέψουν τη «διέλευση» 

του κορωνοϊού. Οχι στις ψευδείς ελπί-
δες για προσεχή χαλάρωση των μέτρων 
ζήτησε χθες ο επικεφαλής της κοινοβου-
λευτικής ομάδας των Γερμανών Χριστια-
νοδημοκρατών, Ραλφ Μπρίνκχαους. Στη 
Γερμανία, άλλωστε, επιβεβαιώθηκε, εκ-
πλήσσοντας τους επιστήμονες, η επανεμ-
φάνιση της δανικής μετάλλαξης των μινκ 
(cluster 5) σε τουλάχιστον 10 κρούσματα, 
μετά τον θάνατο ενός ηλικιωμένου σε οίκο 
ευγηρίας της Βαυαρίας. Τέλος, την παρά-
δοση των πρώτων δόσεων του εμβολίου 
CureVac προς τα τέλη της χρονιάς ανα-
κοίνωσε η φαρμακοβιομηχανία Bayer. 

«E
πίσημη πρώτη» έκαναν 
την Δευτέρα τα ξενοδοχεία 
καραντίνας στη Βρετανία. 
Οσοι, πλέον, εισέρχονται 

σε Αγγλία και Σκωτία από 33 κράτη υψη-
λού κινδύνου, ασχέτως αν είναι Βρετανοί 
υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι, οφείλουν 
να παραμείνουν επί δέκα ημέρες σε κά-
ποιο από τα ξενοδοχεία καραντίνας που 
καθόρισε η βρετανική κυβέρνηση, καλύ-
πτοντας, μάλιστα, το κόστος διαμονής. Το 
αυστηρό μέτρο στοχεύει στην ελαχιστο-
ποίηση του κινδύνου διασποράς των επι-
κίνδυνων μεταλλάξεων του κορωνοϊού. 
Η βρετανική μετάλλαξη ανιχνεύθηκε σε 
κρούσματα ακόμη και στη Νέα Ζηλανδία. 
Οι κάτοικοι του Οκλαντ τέθηκαν εκ νέου 
σε καθολικό lockdown μέχρι τα μεσάνυ-
χτα της Τετάρτης, ενώ η υπόλοιπη χώρα 
σε καθεστώς επαγρύπνησης. Η Καμπέρα 
ανέστειλε αμέσως την ισχύ της ασφαλούς 
ταξιδιωτικής φυσαλίδας με τη Νέα Ζηλαν-
δία, που επέτρεπε την ελεύθερη  μετακί-
νηση μεταξύ των δύο κρατών. Τις επό-
μενες 72 ώρες, όλες οι πτήσεις από Νέα 
Ζηλανδία θα θεωρούνται προερχόμενες 
από «κόκκινη ζώνη» και οι επιβάτες τους 
θα πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα 
επί 14 ημέρες. Πιο αισιόδοξη εξέλιξη εί-
ναι η μείωση των ημερήσιων κρουσμά-
των τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ κάτω 
από τις 100.000, για πρώτη φορά έπειτα 
από μήνες. 
Οργή, κυρίως στον τομέα της φιλοξενίας, 
προκάλεσε η αιφνίδια απόφαση της νέας 
ιταλικής κυβέρνησης να αναστείλει τη 
λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων 
μέχρι τις 5 Μαρτίου, ενώ χάος επικρά-
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Μέτρα κατά των νέων μεταλλάξεων στην Ευρώπη
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Ισραήλ: Δωρεάν φαγητό σε όσους πάνε για το εμβόλιο

Π
ίτσα, χούμους, γλυκά και καφές 
ήταν στο μενού των κέντρων εμ-
βολιασμού την Τρίτη στο Ισραήλ, 
σε μια προσπάθεια να πειστούν οι 

πιο επιφυλακτικοί πολίτες να κάνουν το 
εμβόλιο κατά της COVID-19.
Σε συνεργασία με τοπικά εστιατόρια, ο 
δήμος του Τελ Αβίβ πρόσφερε δωρεάν 
φαγητό και αναψυκτικά σε δύο νέα εμβο-
λιαστικά κέντρα της πόλης.
Μολονότι το Ισραήλ προηγείται παγκο-
σμίως στους εμβολιασμούς, οι αρχές ανη-
συχούν ακόμη επειδή οι νέοι, που συνή-
θως δεν αντιμετωπίζουν επιπλοκές από 
τη νόσο, αλλά και άλλοι που φοβούνται τα 
εμβόλια δεν θα προσέλθουν. Έτσι, πρό-
σφεραν ως δέλεαρ δωρεάν πίτσα, χού-
μους και κιουνεφέ για όλους. Και δεκάδες 
άνθρωποι συνέρρευσαν.
«Ήρθαμε να κάνουμε το εμβόλιο, μέχρι 
τώρα ανησυχούσαμε, όμως λόγω των επερ-
χόμενων περιορισμών (για όσους δεν κά-
νουν το εμβόλιο) δεν έχουμε πολλές επι-
λογές. Είναι επίσης πολύ ωραίο που μας 
προσφέρουν πίτσα και καφέ», είπε η Λίζι 
Κρίτζερ, μια 32χρονη δημοτική υπάλληλος.


