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ρά μέτρα, και συνιστά μεγάλο πλήγμα για 
τους «κουρασμένους από την πανδημία 
Γερμανούς, οι οποίοι σύμφωνα με τις δη-
μοσκοπήσεις, είναι όλο και πιο δυσαρε-
στημένοι με τους χειρισμούς της κυβέρνη-
σης στην υγειονομική κρίση. 
Μέρκελ και πρωθυπουργοί συμφώνη-
σαν επίσης να συναντηθούν ξανά στις 12 
Απριλίου για να συζητήσουν τα επόμενα 
βήματα, ανέφερε πηγή στο Bloomberg.

Σ
ε παράταση του lockdown έως τις  
18 Απριλίου συμφώνησαν Άγκελα 
Μέρκελ και πρωθυπουργοί των 
κρατιδίων ύστερα από τη μεγάλη 

αύξηση που παρουσιάζουν τα κρούσματα 
κορωνοϊού που σχεδόν διπλασιάστηκαν 
μέσα σε ένα μήνα. 
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Bloomberg, 
η Αγκελα Μέρκελ και οι 16 πρωθυπουρ-
γοί αποφάσισαν την παράταση των μέ-
τρων, συμπεριλαμβανομένου του μερικού 
κλεισίματος μη αναγκαίων καταστημάτων.
Αποφασίστηκε επίσης να κλείσουν ξενο-
δοχεία, ρεστοράν, γυμναστήρια και πολι-
τιστικοί χώροι, σύμφωνα με άτομο που 
έχει γνώση των συνομιλιών. 
Η κίνηση, έρχεται σε μία χρονική στιγμή 
που η αύξηση των κρουσμάτων θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει ακόμη πιο αυστη-
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Χ
αμένη ευκαιρία χαρακτηρίζεται 
από το ρωσικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών η απόρριψη της πρότασης 
του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν 

για πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης με 
τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάι-
ντεν. Η ιστοσελίδα του ρωσικού υπουρ-
γείου αναφέρει ότι «χάθηκε ακόμη μία 
ευκαιρία για την άρση του αδιεξόδου στις 
ρωσοαμερικανικές σχέσεις, για την οποία 
ευθύνεται η Ουάσιγκτον», και συνεχίζει: 
«Παρατηρούμε με θλίψη μας ότι η αμερι-
κανική πλευρά δεν έχει υποστηρίξει την 
πρόταση του Πούτιν να πραγματοποιήσει 
συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο 
Μπάιντεν για να συζητήσουν τα προβλή-
ματα που έχουν παρουσιαστεί στις διμε-
ρείς σχέσεις, αλλά και για το θέμα γύρω 
από τη στρατηγική (πυρηνική) σταθερό-
τητα».
Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της 
έντασης μεταξύ των κραταιών ανδρών 
ΗΠΑ και Ρωσίας, που πυροδοτήθηκε 
από τη διατύπωση του Τζο Μπάιντεν ότι 
πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος είναι 
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Η πρόταση Πούτιν και 
το «όχι» από Μπάιντεν

Lockdown έως 18 Απριλίου αποφασίζει η Γερμανία

φονιάς, ο Πούτιν «προκάλεσε» τον Αμε-
ρικανό ομόλογό του σε τηλεδιάσκεψη, εν-
δεχόμενο που η εκπρόσωπος του Λευκού 
Οίκου απέκλεισε επικαλούμενη ανειλημ-
μένες υποχρεώσεις του Αμερικανού προ-
έδρου. 
Την Κυριακή έφτασε στη Μόσχα ο Ρώ-
σος πρέσβης στην Ουάσιγκτον Ανατόλι 
Αντόνοφ, που ανακλήθηκε μετά τα σχόλια 
Μπάιντεν. Παρότι επισκέφθηκε το ρωσι-
κό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με 
το πρακτορείο Tass, κατά την έξοδό του 
δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. 
Σε μια άλλη εξέλιξη, επιστροφή στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ετοιμάζει ο τέως 
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο 
εκπρόσωπός του Τζέισον Μίλερ ανακοί-
νωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News 
ότι ο Τραμπ προετοιμάζει τη δική του 
πλατφόρμα, που θα είναι έτοιμη σε δύο-
τρεις μήνες. Μάλιστα ο Μίλερ εκτιμά 
ότι η πλατφόρμα του τέως προέδρου θα 
προσελκύσει δεκάδες εκατομμύρια νέους 
χρήστες και θα αλλάξει ολοκληρωτικά 
τους «κανόνες του παιχνιδιού». 
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