
38 ΠΑΡΟΙΚΙΑ FRIDAY 8 JANUARY 2021 Ο ΚΟΣΜΟΣ

Σ
ε διαπραγματεύσεις με τις Pfizer/ BioNTech 
προκειμένου να επιτύχει συμφωνία που 
θα μπορούσε έως και να διπλασιάσει τον 
αριθμό των διαθέσιμων δόσεων του εμβο-

λίου βρίσκονται οι Βρυξέλλες, αναζητώντας, σύμ-
φωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, έως και 300 
εκατομμύρια επιπλέον δόσεις εμβολίου.
Η νέα εξέλιξη έρχεται εν μέσω του νέου πανδημι-
κού κύματος αλλά και της εντεινόμενης κριτικής 
για τους χειρισμούς της Κομισιόν, αφού ο εμβολι-
ασμός του πληθυσμού προχωράει με βραδύτερους 
ρυθμούς του αναμενομένου.
Σύμφωνα με το Bloomberg το οποίο επικαλείται 
πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων το νέο, 
υπό διαπραγμάτευση  συμβόλαιο θα περιλαμβάνει 
100 εκατ. δόσεις με επιλογή για για επιπλέον 200 
εκατ. δόσεις. 
Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη συμφωνία προβλέ-
πει 300 εκατ. δόσεις. 
Η Ε.Ε. έχει υπογράψει συμφωνίες με διάφορες 
εταιρείες οι οποίες της εξασφαλίζουν σχεδόν 2 
δισεκατομμύρια δόσεις. Ωστόσο μόνο το εμβόλιο 
της Pfizer έχει προς το παρόν λάβει έγκριση προς 
έκτακτη χρήση στην κοινότητα. 
Σε ανάλογο δημοσίευμα, το πρακτορείο Reuters, 
επικαλούμενο τρεις πηγές που έχουν γνώση του 
θέματος, αναφέρει ότι η ΕΕ επιδιώκει να αγοράσει 
ακόμη 50 ή 100 εκατομμύρια δόσεις.
Αυτά τα εμβόλια θα μπορούσαν να παραδοθούν 
κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με δύο 
πηγές. Ωστόσο μία από τις πηγές είπε ότι η παρά-
δοση ενδέχεται να γίνει κατά το τέταρτο τρίμηνο 
και η τιμή ανά δόση θα παραμείνει η ίδια που είχε 
συμφωνηθεί με την υπάρχουσα σύμβαση.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέφυγε 
να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές, τους αριθ-
μούς ή τις πιθανές παραγγελίες.
Ο εκπρόσωπος της Pfizer είπε ότι δεν μπορεί να 
σχολιάσει γιατί οι συζητήσεις με τις κυβερνήσεις 
είναι εμπιστευτικές, ενώ η BioNTech δεν ήθελε να 
κάνει κάποιο σχόλιο.
Και το Spiegel πάντως ανεβάζει τον αριθμό των 
υπό συμφωνία νέων δόσεων στα επιπλέον 300 
εκατομμύρια. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται με την 
Biontech και την Pfizer την αγορά 100 εκατομμυ-
ρίων δόσεων και το δικαίωμα προαίρεσης για άλ-
λες 200 εκατομμύρια δόσεις, γράφει το γερμανικό 
περιοδικό.
Η Biontech δεν θέλησε να σχολιάσει την πληρο-
φορία όταν ρωτήθηκε από το «Spiegel».
Με τα 600 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου σε αυτήν 
την περίπτωση, θα ήταν διαθέσιμα αρκετά εμβόλια 
για τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σύμφωνα με το σχήμα δύο δόσεων.
Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των δόσεων 
μπορεί να παραδοθεί μόνο κατά το δεύτερο εξά-
μηνο του τρέχοντος έτους, αναφέρει το περιοδικό.
Το ζήτημα του εμβολίου σχεδόν μονοπώλησε πά-
ντως το πρώτο φετινό briefing της Επιτροπής, 
στον απόηχο της κριτικής που άσκησε στην Ε.Ε. ο 
πρωθυπουργός της Βαυαρίας και πιθανός διεκδι-
κητής της καγκελαρίας Μάρκους Σέντερ. Ο κ. Σέ-
ντερ χαρακτήρισε (Bild) «ανεπαρκή» τη διαδικασία 
που ακολούθησε η Κομισιόν.
«Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε γιατί ο εμ-
βολιασμός με ένα πολύ καλό εμβόλιο που φτιά-
χτηκε στη Γερμανία προχωράει πιο γρήγορα αλ-
λού», τόνισε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι χώρες 
όπως το Ην. Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και 
το Ισραήλ ενέκριναν τη χορήγηση του εμβολίου 
που ανέπτυξε η BioNTech νωρίτερα από την Ε.Ε. 
Ο επικεφαλής της Χριστιανοκοινωνικής Ενωσης, 
του αδελφού κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών 
στη Βαυαρία, τόνισε επίσης την οικονομική πτυχή 
της αργής προόδου της εκστρατείας εμβολιασμού, 
λέγοντας ότι οι χώρες που θα προχωρήσουν πιο 
γρήγορα θα ανακάμψουν πρώτες, με την Ευρώπη 
να μένει πίσω.
Στο μεταξύ, η Γερμανία και η Δανία εμφανίζονται 
έτοιμες να ακολουθήσουν τα χνάρια της Βρετανί-
ας και να διευρύνουν το διάστημα μεταξύ των δύο 
δόσεων ως το μέγιστο όριο των 42 ημερών (αυτή 
τη στιγμή η δεύτερη δόση πραγματοποιείται μετά 
τρεις εβδομάδες).
Στόχος, να λάβουν την πρώτη δόση όσο περισσό-
τεροι πολίτες γίνεται, με δεδομένο ότι οι υφιστάμε-
νες προμήθειες είναι περιορισμένες.

Επιπλέον 300 εκατ. δόσεις εμβολίων αναζητεί η ΕΕ

Καθηγητές στο πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην 
Κωνσταντινούπολη διαμαρτυρήθηκαν την Τρίτη  για 
την ορκωμοσία του νέου πρύτανη τον οποίο διόρισε 
ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διευρύνοντας 
τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν οι φοιτητές.
Εκατοντάδες φοιτητές και δεκάδες μέλη του διδα-
κτικού προσωπικού καταγγέλλουν πως ο διορισμός 
του Μελίχ Μπουλού στο κορυφαίο πανεπιστήμιο της 
Τουρκίας είναι αντιδημοκρατικός. Τέτοιου είδους 
κινητοποιήσεις είναι σπάνιες και ελάχιστα ανεκτές 
στην Τουρκία, ιδίως μετά το αποτυχημένο πραξικό-
πημα του 2016.
Φοιτητές συγκρούστηκαν με την αστυνομία χθες, 
στην είσοδο του πανεπιστημίου και αστυνομικοί 
έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το 
πλήθος. Σήμερα, η αστυνομία έκανε έφοδο σε 24 
σπίτια και συνέλαβε 17 ανθρώπους, μεταξύ αυτών 
δύο φοιτητές του Bogazici, όπως έγινε γνωστό από 
το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.
Αργότερα μέλη του διδακτικού προσωπικού συγκε-
ντρώθηκαν στην πανεπιστημιούπολη, κατά τη διάρ-
κεια της τελετής ορκωμοσίας του Μπολού και γύρι-
σαν τις πλάτες τους στο κτίριο της πρυτανείας.
Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσαν, αναφέρουν πως 
ο Μπουλού είναι ο πρώτος πρύτανης που διορίζεται 
εκτός του πανεπιστημίου από το στρατιωτικό πρα-
ξικόπημα του 1980 και (ο διορισμός αυτός είναι) 
μέρος των αυξανόμενων αντιδημοκρατικών πρακτι-
κών από το 2016, όταν η απόπειρα πραξικοπήματος 
οδήγησε την κυβέρνηση Ερντογάν να λάβει σκλη-
ρότερα μέτρα εναντίον των θεωρούμενων αντιπά-
λων της. Σε μια συνέντευξη με το τηλεοπτικό δίκτυο 
Haberturk TV, ο Μπουλού είπε ότι δεν θα παραιτη-
θεί, διότι ο διορισμός του έγινε βάσει των απαιτού-
μενων προδιαγραφών και ότι η αστυνομία εμπόδισε 
άτομα εκτός του πανεπιστημίου να εισέλθουν στην 

πανεπιστημιούπολη.
«Οι φοιτητές του Bogazici μπορούν να διαμαρτυρη-
θούν όποτε και όπως θέλουν», τόνισε.
Ο Μπουλού πρόσθεσε πως εντάχθηκε στο κυβερνών 
Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν, 
όταν ιδρύθηκε πριν από δύο δεκαετίες και αργότε-
ρα είχε θέσει υποψηφιότητα για να συμμετάσχει στις 
βουλευτικές εκλογές.
Εκατοντάδες αστυνομικοί και οχήματα εκτόξευσης 
νερού υπό πίεση αναπτύχθηκαν στο πανεπιστήμιο 
σήμερα.
Περισσότεροι από 100 φοιτητές συγκεντρώθηκαν 
στην πανεπιστημιούπολη για δεύτερη ημέρα φωνά-
ζοντας: «Ο Μελίχ Μπουλού δεν είναι ο πρύτανής 
μας» και «Φοιτητές και καθηγητές σε αλληλεγγύη».
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Τουρ-
κίας Ισμαήλ Τσατακλί επέκρινε τα συνθήματα που 
ακούγονταν:
«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ή να μείνουμε σι-
ωπηλοί όταν αποκαλούν την αστυνομία μας δολο-
φόνους», επισήμανε, προσθέτοντας πως ορισμένοι 
από τους συλληφθέντες είχαν διασυνδέσεις με μια 
παράνομη αριστερή οργάνωση. 

Μια υπόθεση διπλής γυναικοκτονίας που συ-
γκλονίζει την κοινή γνώμη της Αλβανίας, έφερε 
στο φως της δημοσιότητας ένα κύκλωμα εμπο-
ρίας βρεφών που δρούσε στη Θεσσαλονίκη.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς δολοφονή-
θηκαν δύο αδερφές στα Τίρανα, με τους συγ-
γενείς τους να καταγγέλλουν ότι ο άντρας που 
έχει συλληφθεί και έχει ομολογήσει το έγκλη-
μα, εξέδιδε για χρόνια τις δύο γυναίκες στη 
Θεσσαλονίκη.
Ο δράστης, σύμφωνα με την ΕΡΤ τις άφηνε 
έγκυες και στη συνέχεια τις υποχρέωνε να που-
λήσουν τα παιδιά τους.
«Πάνω από 10 μωρά έχουν πουληθεί στην Ελ-
λάδα», λέει αδερφός των θυμάτων που υποστη-
ρίζει ότι ο δράστης απειλούσε και βασάνιζε τις 
γυναίκες επειδή εκείνες δεν ήθελαν να πουλή-
σουν τα παιδιά τους. «Τους έπαιρναν τα παιδιά 
από το μαιευτήριο και ο δικηγόρος προχωρού-
σε την αγοραπωλησία και έδινε τα χρήματα 
στον Τέλα (ο δράστης)»
Ο 59χρονος δράστης Perparim Ademi θέλο-
ντας να εξασφαλίσει τη σιωπή των θυμάτων 
του οπλισμένος με ένα καλάσνικοφ μπήκε στο 
διαμέρισμα της μίας αδελφής και τη σκότωσε 
εν ψυχρώ μπροστά στα μάτια του 14χρονου 
γιου της. Πλέον έχουν ξεκινήσει έρευνες για 
την εμπορία βρεφών στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
ο δικηγόρος που φέρεται να εμπλέκεται στην 
υπόθεση, δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή.

Τουρκία: Διαμαρτυρία καθηγητών για τον διορισμό πρύτανη από Ερντογάν Φρικτά εγκλήματα 
στην Αλβανία αποκάλυψαν 
κύκλωμα εμπορίας βρεφών 
στην Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΗ


