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Σ
την οριστικοποίηση της συμ-
φωνίας με τις εταιρείες Pfizer 
και BioNTech, για την προμή-
θεια επιπλέον 300 εκατ. δό-

σεων του εμβολίου που παράγουν, 
προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπενθυμίζεται πως η ΕΕ εξασφάλισε 
300 εκατομμύρια δόσεις του συγκε-
κριμένου εμβολίου πέρσι τον Νοέμ-
βριο και στις 8 Ιανουαρίου ανακοί-
νωσε μια προκαταρκτική συμφωνία 
για άλλες τόσες, για την οποία ήταν 
σε εκκρεμότητα η διαπραγμάτευση 
για τους όρους του νέου συμβολαίου. 
Όπως ανακοίνωσε Ευρωπαίος αξιω-
ματούχος στο Reuters «η Επιτροπή 
ενέκρινε τη νέα σύμβαση σήμερα».
Σύμφωνα με αξιωματούχο -που συμ-
μετείχε στις συνομιλίες με την Pfizer- 
με βάση νέα συμφωνία, οι χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη 
παραγγείλει άλλες 200 εκατομμύρια 
δόσεις, που θα παραδοθούν φέτος, 
ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για 
το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των 

άλλων 100 εκατομμυρίων δόσεων.
Ένας εκπρόσωπος της Pfizer είπε 
στο πρακτορείο Reuters ότι οι συ-
ζητήσεις με την Κομισιόν «συνε-
χίζονται», ενώ ο εκπρόσωπος της 
BioNTech απέφυγε να κάνει οποιο-
δήποτε σχόλιο. 

Διπλασιάζει η Pfizer τον ρυθμό 
παραγωγής εμβολίων
Η αναβάθμιση των μονάδων παρα-
γωγής και της αποτελεσματικότητάς 
τους επιτρέπουν εδώ και έναν μήνα 
στη Pfizer να διπλασιάσει την παρα-
γωγή εμβολίων κατά του κορωνοϊού, 
σύμφωνα με εκπροσώπους της.
Αν και η εταιρία δεν έδωσε ακριβή 
στοιχεία σχετικά με την εκτίμηση 
αυτή, η εκπρόσωπος Έιμι Ρόουζ είπε 
ότι πλέον ο χρόνος παραγωγής κάθε 
παρτίδας αναμένεται να μειωθεί από 
110 ημέρες σε μόλις 60 ημέρες.
Μια παρτίδα εμβολίων αντιστοιχεί σε 
1 με 3 εκατομμύρια δόσεις, σύμφωνα 
με τη φαρμακευτική εταιρία.

Η παραγωγή του γενετικού υλικού 
που αποτελεί τη βάση του εμβολίου 
αρχικά απαιτούσε 16 ημέρες, αλλά 
σύντομα δε θα απαιτεί πάνω από εν-
νέα με 10 μέρες, είπε η κα Ρόουζ.
Σε δηλώσεις του στην αμερικανική 
εφημερίδα USA Today ο Τσαζ Καλί-
τρι, του τμήματος ενέσιμων σκευα-
σμάτων της εταιρίας, έκανε λόγο για 

το «Πρότζεκτ Ταχύτητα Αστραπής», 
που επιτρέπει πλέον στη Pfizer να 
διπλασιάσει την ταχύτητα παραγωγής 
των εμβολίων της σε συνεργασία με 
την BioNTech.
Επιπλέον ο φαρμακευτικός γίγαντας 
αυξάνει τις γραμμές παραγωγής και 
στα τρία εργοστάσια που διαθέτει στις 
ΗΠΑ, ανέφερε η εφημερίδα.

Οριστική η συμφωνία ΕΕ – Pfizer για επιπλέον 300 εκατ. δόσεις

Νετανιάχου: ‘Το 97% όσων πέθαναν 
από Covid-19 τον τελευταίο μήνα 
δεν είχε εμβολιαστεί’ 
Περισσότεροι από 97% των θανάτων από 
Covid-19 στο Ισραήλ κατά τον τελευταίο μήνα 
ήταν ανθρώπων που δεν είχαν εμβολιασθεί, δή-
λωσε σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπε-
νιαμίν Νετανιάχου καθώς η κυβέρνησή του προ-
σπαθεί να αυξήσει την προσέλευση των πολιτών 
για εμβολιασμό με το εμβόλιο της Pfizer Inc.
Περίπου το 38% του ισραηλινού πληθυσμού των 
9 εκατομμυρίων κατοίκων έχει εμβολιασθεί του-
λάχιστον με την πρώτη δόση του εμβολίου, σύμ-
φωνα με το υπουργείο Υγείας. Όμως οι στόχοι 
της κυβέρνησης για την επίτευξη κάλυψης 50% 
και την επαναλειτουργία της οικονομίας τον ερ-
χόμενο μήνα αμφισβητούνται, καθώς ο καθημε-
ρινός ρυθμός των εμβολιασμών μειώνεται.
«Βρισκόμαστε σε κατάσταση εθνικής έκτακτης 
ανάγκης», δήλωσε ο Νετανιάχου στους δημοσι-
ογράφους.
«Θέλω να σας γνωστοποιήσω ένα δυσάρεστο 
γεγονός: τον περασμένο μήνα --τις τελευταί-
ες 30 ημέρες-- 1.536 άνθρωποι πέθαναν (από 
Covid-19) στο κράτος του Ισραήλ. Περισσότεροι 
από 97% απ’ αυτούς δεν είχαν εμβολιασθεί. Λι-
γότεροι από 3% είχαν εμβολιασθεί».
Η εκστρατεία εμβολιασμού άρχισε στις 19 Δε-
κεμβρίου και επικεντρώθηκε στους Ισραηλινούς 
ηλικίας άνω των 60 ετών και σε άλλες ομάδες 
υψηλού κινδύνου. Το Ισραήλ έχει έκτοτε μειώ-
σει την ηλικία εμβολιασμού στα 16 έτη, όμως οι 
πιο νέοι πολίτες προσέρχονται λιγότερο να εμ-
βολιασθούν καθώς εμφανίζουν σπανιότερα επι-
κίνδυνες επιπλοκές από τον κορονοϊό.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, πιστεύουν επίσης πως μερικοί αλλάζουν 
γνώμη εξαιτίας φημών για εν δυνάμει μακρο-
πρόθεσμες παρενέργειες από τα εμβόλια.
Ο Νετανιάχου απέρριψε τις επιφυλάξεις για τα 
εμβόλια ως «ψευδείς ειδήσεις» και πρόσθεσε: 
«Είμαστε ένα έθνος εμβολιασμού. Έχουμε εμβό-
λια για κάθε πολίτη, για όλους ... Αν πάτε να 
εμβολιασθείτε, σώζετε τη ζωή σας».

Μέχρι το 2030 η Ινδία θα έχει 
ξεπεράσει την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση ως ο τρίτος μεγαλύτερος κα-
ταναλωτής ενέργειας μετά τις 
ΗΠΑ και την Κίνα, εκτιμά η Διε-
θνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA).
Για τις επόμενες δύο δεκαετίες, 
η πολυπληθής χώρα της Ασί-
ας θα αντιστοιχεί στο 25% της 
αύξησης στην παγκόσμια κατα-
νάλωση ενέργειας, διαπιστώνει 
η έκθεση India Energy Outlook 
2021 που δόθηκε στη δημοσιό-
τητα την Τρίτη.
Μέχρι το 2040 το ΑΕΠ της Ινδί-
ας αναμένεται να εκτοξευτεί στα 
8,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, 
σύμφωνα με το βασικό σενάριο 
της κυβέρνησης, ενώ στο ίδιο δι-
άστημα η κατανάλωση ενέργειας 
σχεδόν θα διπλασιαστεί.
Η αύξηση της ζήτησης για ενέργεια 
«τροφοδοτείται από έναν ρυθμό 
αύξησης του ΑΕΠ που προσθέτει 
το αντίστοιχο μιας δεύτερης Ιαπω-
νίας στην παγκόσμια οικονομία 
μέχρι το 2040» ανέφερε η ΙΕΑ, 
η οποία συμβουλεύει για θέματα 
ενέργειας τις χώρες-μέλη του Ορ-
γανισμού Οικονομικής Συνεργα-

σίας και Ανάπτυξης (ΟΑΣΑ).
Ο λιθάνθρακας παραμένει κύρια 
πηγή για την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας και αντιστοιχεί 
σήμερα στο 70% της ηλεκτροπα-
ραγωγής, ενώ η ηλιακή ενέργεια 
προσφέρει μόλις το 4%.
Η Ινδία έχει ωστόσο επικυρώσει 
τη Συμφωνία του Παρισιού κατά 
της κλιματικής αλλαγής και σκο-
πεύει να αυξήσει το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

από το 6,2% σήμερα στο 15% το 
2030.
Παρόλα αυτά, οι διογκούμενες 
ενεργειακές ανάγκες αναπόφευ-
κτα θα αυξήσουν την εξάρτηση 
από τις εισαγωγές πετρελαίου, 
από το 76% σήμερα στο 90% 
έως το 2030 και στο 92% έως το 
2040, εκτιμά η έκθεση.
Ήδη η Ινδία είναι ο δεύτερος με-
γαλύτερος εισαγωγέας πετρελαί-
ου μετά την Κίνα.  

H Ινδία έτοιμη να ξεπεράσει την ΕΕ σε κατανάλωση ενέργειας

Επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης με την Γερμα-
νίδα Καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ είχε την Δευτέ-
ρα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ραγίπ Ερντογάν.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτο-
ρείο Anadolu, Μέρκελ και Ερντογάν συζήτησαν 
για διμερή ζητήματα, τοπικά θέματα καθώς και 
τις ευρω – τουρκικές σχέσεις.
Στην ανακοίνωση της γερμανικής προεδίας ανα-
φέρερεται ότι η «Καγκελάριος χαιρετίζει τα θετικά 
σημάδια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσό-
γειο», προσθέτοντας ότι «είναι τωρα σημαντικό 

να γίνει πρόοδος στον διάλογο».
Σύμφωνα με τον Γερμανό κυβερνητικό εκπρό-
σωπο Στέφεν Ζάιμπερτ, η Καγκελάριος τόνισε 
ότι «είναι σημαντικό να επιτευχθεί πρόοδος στα 
διαφιλονικούμενα θέματα στο πλαίσιο του δια-
λόγου», ενώ επαναβεβαίωσε «την σημασία στα-
θερών και εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας».
Όπως επισήμανε ο κ. Ζάιμπερτ, στο πλαίσιο της 
τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν διμερή και διεθνή 
θέματα, αλλά και οι προκλήσεις της πανδημίας.

Η Μέρκελ «χαιρετίζει τις θετικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο»
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