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Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει διάλογος με αν-
θρώπους που διαμαρτύρονται βίαια 
και παράνομα έπειτα από τις δια-
δηλώσεις που πραγματοποίησαν το 
Σαββατοκύριακο χιλιάδες πολίτες ζη-
τώντας την απελευθέρωση του Αλεξέι 
Ναβάλνι.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμί-
τρι Πεσκόφ ανέφερε ότι τα επίπεδα 
της βίας από πλευράς ορισμένων δι-

αδηλωτών ήταν άνευ προηγουμένου 
και ότι τα πρόσωπα αυτά συμπερι-
φέρθηκαν πολύ επιθετικά.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα περιστατικά 
αστυνομικής βίας κατά διαδηλωτών 
-κάποια εκ των οποίων έχουν κατα-
γραφεί σε βίντεο- ήταν πολύ λιγότε-
ρα, ενώ σημείωσε ότι όσοι κρύβονται 
πίσω από παιδιά ενεργούν ως τρομο-
κράτες και ότι ανήλικοι δεν θα πρέπει 
να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε 

διαδηλώσεις.
«Οι τρομοκράτες δεν κρύβονται πίσω 
από γυναίκες και παιδιά; Ναι. Μην 
ξεχνάτε πόσες παρόμοιες περιπτώ-
σεις έχει βιώσει η χώρα μας στη θλι-
βερή περίοδο της ιστορίας της. H εν-
θάρρυνση παιδιών στη συμμετοχή σε 
παρόμοιες διαδηλώσεις είναι πολύ 
κακή. Δυστυχώς υπάρχουν παιδιά 
μεταξύ των συλληφθέντων στις δια-
δηλώσεις», τόνισε ο Πεσκόφ.

Κρεμλίνο: Υπερβολικά βίαιες οι διαδηλώσεις για την απελευθέρωση του Ναβάλνι

Η
Άγκελα Μέρκελ έκανε την 
Τρίτη έκκληση για μια «δί-
καιη» κατανομή στον κό-
σμο των εμβολίων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας της 
Covid-19, ενώ αυξάνεται ο ανταγω-
νισμός μεταξύ των χωρών επειδή 
παραμένει μειωμένη προσφορά των 
εμβολίων αυτών από τα φαρμακευτι-
κά εργαστήρια.
«Το σημαντικό είναι να έχουμε μια 
δίκαιη κατανομή (…) αυτή την πε-
ρίοδο της χαμηλής διαθεσιμότητας 
εμβολίων», δήλωσε η γερμανίδα κα-
γκελάριος στη διάρκεια του φόρουμ 
του Νταβός που διεξάγεται φέτος 
μέσω βιντεοδιάσκεψης.

«Είναι για μένα ακόμη σαφέστερο απ’ 
ό,τι πριν (…) πως οφείλουμε να επι-
λέξουμε την οδό της πολυμέρειας και 
πως ο προστατευτισμός δεν θα λύσει 

τα προβλήματα», ιδιαίτερα στο ζήτη-
μα της πρόσβασης στα εμβόλια, δή-
λωσε η Μέρκελ.
Η γερμανίδα καγκελάριος έκανε τις 

δηλώσεις αυτές ενώ η κυβέρνησή 
της επικρίνεται για τη βραδύτητα της 
εκστρατείας εμβολιασμού στη Γερμα-
νία εξαιτίας της παράδοσης ανεπαρ-
κών δόσεων και ενώ η Ευρωπαϊκή 
Ένωση επιδιώκει πλέον να ελέγξει 
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τα 
εμβόλια που παράγονται στο έδαφός 
της εξάγονται προς άλλες περιφέρειες 
και χώρες.
Οι αναπτυσσόμενες χώρες, από την 
πλευρά τους, εκφράζουν φόβους ότι 
ο υφιστάμενος ανταγωνισμός σε δι-
εθνές επίπεδο θα αποβεί σε βάρος 
τους, καθώς οι βιομηχανικές χώρες 
θα τις παραμερίσουν στη διανομή 
των εμβολίων κατά της Covid-19.

Εκκληση Μέρκελ για δίκαιη κατανομή εμβολίων

Η ιρανική κυβέρνηση ενέκρινε το ρωσικό εμβόλιο 
Sputnik-V και ελπίζει στο προσεχές μέλλον να αρ-
χίσει την παραγωγή του, δήλωσε σήμερα ο υπουρ-
γός Εξωτερικών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαφάντ Ζα-
ρίφ μετά το τέλος των συνομιλιών που είχε με τον 
Ρώσο ομόλογο του Σεργκεί Λαβρόφ.
«Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το ότι το εμβό-
λιο Sputnik-V εγκρίθηκε χθες στο Ιράν και από τις 
υγειονομικές μας αρχές. Στο άμεσο μέλλον πιστεύ-
ουμε ότι θα μπορέσουμε να το προμηθευτούμε, 
όπως επίσης και να ξεκινήσουμε την από κοινού 
παραγωγή του», δήλωσε ο Ζαρίφ.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ανώτατος θρησκευτι-
κός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεί, είχε 
απαγορεύσει στην κυβέρνηση τις εισαγωγές εμβο-
λίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, 
οι οποίες όπως είχε πει ενδεχομένως να επιδίωκαν 
να διασπείρουν τη μόλυνση σε άλλες χώρες.
Το Ιράν έχει καταγράψει ρεκόρ αριθμού κρουσμά-
των που υπερβαίνουν τα 1,38 εκατομμύρια και 
57.560 θανάτους, σύμφωνα με τα επίσημα κυ-
βερνητικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη  
αλλά τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκε μεί-
ωση των νέων μολύνσεων.

Η γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi θα συν-
δράμει την κοινοπραξία Pfizer/BioNTech παρά-
γοντας περισσότερες από 100 εκατομμύρια δόσεις 
του εμβολίου για την Covid-19 που έχουν αναπτύ-
ξει οι ανταγωνιστές της, μέχρι τα τέλη του έτους.
Την ίδια στιγμή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (EMA) γινόταν γνωστό ότι η Pfizer-
BioNTech εχει ήδη προχωρήσει σε αιτήσεις για 
νέες εγκαταστάσεις παραγωγής εμβολίων προκει-
μένου να αυξήσει τις παραγωγικές της ικανότητες.
Συγκεκριμένα, η Emer Cooke, εκτελεστική διευθύ-
ντρια του ΕΜΑ γνωστοποίησε ότι αναμένει οι σχε-
τικές άδειες για την κοινοπραξία Pfizer-BioNTech 
να έχουν ολοκληρωθεί έως τέλη Φεβρουαρίου, 
αρχές Μαρτίου και να τεθούν σε ισχύ από το δεύ-
τεροπ τρίμηνο.

Προορίζονται για τις ευρωπαϊκές χώρες
Τα εμβόλια που θα παραγάγει η σύμπραξη Pfizer 
– Sanofi προορίζονται για τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ανέφερε ο γενικός διευθυντής 
του γαλλικού κολοσσού Sanofi, Πολ Χάντσον, 
σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα 
Figaro.
Η Sanofi συνεργάζεται με τη βρετανική 
GlaxoSmithKline για την ανάπτυξη δύο εμβολί-
ων, όμως το σχέδιό της καθυστερεί και δεν ανα-
μένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά πριν από τα 
τέλη του 2021. Εν αναμονή, η γαλλική κυβέρνηση 
την προέτρεψε επανειλημμένα τις τελευταίες εβδο-
μάδες να θέσει στη διάθεση άλλων εταιρειών τις 
αλυσίδες παραγωγής της, για να αυξηθεί η ποσό-
τητα των εμβολίων που χρησιμοποιούνται ήδη.
Ο Χάντσον είπε ότι η γαλλική εταιρεία αποφάσισε 
να προσεγγίσει την Pfizer «ώστε να βοηθήσει από 
τώρα», προσθέτοντας ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμ-
φωνία με την αμερικανική εταιρεία.

«Τηρήστε τις δεσμεύσεις σας»
Οι ανακοινώσεις των Pfizer – Astra Zeneca για 
καθυστερήσεις στην παράδοση των εμβολίων 
πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις στους κόλ-
πους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, η Astra Zeneca 
γνωστοποίησε στην ΕΕ ότι δεν μπορεί να αντα-
ποκριθεί στους στόχους που έχουν τεθεί μέχρι 
τον Μάρτιο για τις προμήθειες του εμβολίου της,  
ενώ ήδη από τον Ιανουάριο η Pfizer είχε ανακοι-
νώσει προσωρινή επιβράδυνση στις παραδόσεις.
Σε παρέμβασή της στο Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ του Νταβός, η Ούρσουλα Φον ντερ Λά-
ιεν ζήτησε από τους παρασκευαστές εμβολίων 
κατά της covid-19, που έχουν χρηματοδοτηθεί 
μαζικά από την ΕΕ, «να τηρήσουν τις υποσχέσεις 
τους και να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους»
«Η Ευρώπη έχει επενδύσει δισεκατομμύρια για 
την ανάπτυξη των πρώτων εμβολίων και για τη 
δημιουργία ενός πραγματικού παγκόσμιου, κοι-
νού αγαθού. Τώρα οι επιχειρήσεις πρέπει να 
τηρήσουν τις υποσχέσεις τους», υπογράμμισε η 
φον ντερ Λάιεν.
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