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Κομισιόν: Ανησυχία για την πίεση εναντίον 
του φιλοκουρδικού κόμματος στην Τουρκία

γή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 
την απελευθέρωση του κ. Σελαχατίν Ντε-
μιρτάς, καθώς και η κράτηση εκατοντάδων 
τοπικών πολιτικών, εκλεγμένων αξιωμα-
τούχων και μελών του HDP για κατηγορίες 
που σχετίζονται με την τρομοκρατία».
«Κάθε φερόμενο αδίκημα ή έγκλημα πρέ-
πει να υπόκειται σε κατάλληλη διαδικα-
σία και το τεκμήριο αθωότητας πρέπει να 
διασφαλιστεί», επισημαίνεται.
Τέλος, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν υπο-
γραμμίζει ότι «ως μακρόχρονο μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και υποψήφια 
προς ένταξη χώρα, η Τουρκία πρέπει να 
διαφυλάξει το δημοκρατικό της σύστημα, 
συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κρά-
τους δικαίου και της ελευθερίας του πολι-
τικού συνεταιρίζεσθαι».

Τ
ην ανησυχία της εκφράζουν οι 
Βρυξέλλες «για την πίεση που 
ασκείται εναντίον του φιλοκουρ-
δικού κόμματος (HDP) και μελών 

του», όπως αναφέρει με ανακοίνωσή του 
ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής, Πήτερ Στάνο.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί σοβαρά 
για τη συνεχιζόμενη πίεση εναντίον του 
HDP και ορισμένων εκ των μελών του, η 
οποία πρόσφατα έγινε μέσω συλλήψεων, 
με την αντικατάσταση των εκλεγμένων 
δημάρχων, με μια δικαστική διαδικασία 
που φαίνεται να έχει πολιτικά κίνητρα, 
καθώς και με την προσπάθεια άρσης της 
ασυλίας μελών της Εθνοσυνέλευσης», ση-
μειώνει ο Στάνο.
Ο ίδιος προσθέτει -σύμφωνα με την αντα-
ποκρίτρια του ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι «σε αυτές 
τις εξελίξεις προστίθεται και η μη εφαρμο-
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Η Pfizer έχει σκοπό να παραδίδει 13 εκατ. δόσεις 
εμβολίου κάθε εβδομάδα στις ΗΠΑ, από τα μέσα Μαρτίου

σης από τον FDA -, θα πει σήμερα πως η 
εταιρεία του σχεδιάζει να έχει παραδώσει 
100 εκατ. δόσεις του προϊόντος της, που 
επίσης χορηγείται σε δυο δόσεις, μέχρι τα 
τέλη Μαρτίου και 300 εκατ. περί τα τέλη 
Ιουλίου.
Η Johnson & Johnson πιστεύει ότι θα 
μπορεί να διανείμει μέχρι τα τέλη Μαρτί-
ου τουλάχιστον 20 εκατ. δόσεις του δικού 
της σκευάσματος για τον νέο κορονοϊό, 
που χορηγείται σε μία δόση, αφού λά-
βει άδεια από τον εποπτικό φορέα, ανα-
φέρει η κατάθεση του αντιπροέδρου της 
Ρίτσαρντ Νετλς. Σκοπεύει να έχει προμη-
θεύσει τη χώρα με 100 εκατ. δόσεις περί 
τα μέσα του 2021, κατά το κείμενο.

Η
αμερικανική φαρμακευτική βιο-
μηχανία Pfizer Inc, το εμβόλιο 
της οποίας για τον νέο κορονο-
ϊό είναι το ένα από τα δύο που 

έχουν λάβει άδεια κατεπείγουσας χρήσης 
από τον αμερικανικό ομοσπονδιακό ορ-
γανισμό φαρμάκων (FDA), λογαριάζει ότι 
θα παραδίδει πάνω από 13 εκατομμύρια 
δόσεις του προϊόντος της στις ΗΠΑ περί 
τα μέσα Μαρτίου, ποσότητα διπλάσια από 
ό,τι στις αρχές του τρέχοντος μήνα, σύμ-
φωνα με το προετοιμασμένο κείμενο της 
κατάθεσης που θα κάνει σήμερα στο αμε-
ρικανικό Κογκρέσο ανώτερο στέλεχος της 
εταιρείας.
Η Pfizer, που ανέπτυξε το εμβόλιο σε 
συνεργασία με το γερμανικό εργαστήριο 
βιοτεχνολογίας BioNTech, έχει παραδώ-
σει περίπου 40 εκατ. δόσεις εμβολίων 
σε όλες τις ΗΠΑ μέχρι τώρα και οδεύει 
να έχει παραδώσει 120 εκατ. δόσεις του 
προϊόντος της, το οποίο χορηγείται σε 
δύο δόσεις, στα τέλη Μαρτίου, με βάση το 
κείμενο της κατάθεσης του Τζον Γιανγκ, 
κορυφαίου στελέχους της εταιρείας αρμό-
διου για τη λειτουργία της (chief business 
officer).
Στο κείμενο προστίθεται ότι η εταιρεία 
σκοπεύει να έχει προμηθεύσει με 300 
εκατομμύρια δόσεις τις ΗΠΑ στο τέλη 
Ιουλίου ενώ ολόκληρο το 2021 έχει σκο-
πό να παραχθούν τουλάχιστον 2 δισεκ. 
δόσεις για παγκόσμια χρήση.
Με βάση την κατάθεση που έχει προετοι-
μάσει από την πλευρά του ο Στίβεν Χοτζ, 
πρόεδρος της Moderna Inc - το εμβόλιό 
της για τον νέο κορονοϊό είναι το δεύτερο 
που έχει λάβει άδεια κατεπείγουσας χρή-
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Με βάση τις τοποθετήσεις των στελεχών 
των φαρμακευτικών εταιρειών, οι ΗΠΑ 
οδεύουν να έχουν παραλάβει 240 εκα-
τομμύρια δόσεις εμβολίων μέχρι τα τέλη 
του Μαρτίου, που φθάνουν για ανοσο-
ποιηθούν περίπου 130 εκατ. Αμερικα-
νοί, και 700 εκατ. δόσεις στα μέσα της 
χρονιάς, ποσότητα που αρκεί για να ανο-
σοποιηθεί όλος ο πληθυσμός της χώρας.
Οι καταθέσεις των στελεχών των εται-
ρειών θα γίνουν ενώπιον της επιτροπής 
Ενέργειας & Εμπορίου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, η οποία πρόκειται να 
συνεδριάσει με αντικείμενο τη διαθεσι-
μότητα των εμβολίων για τον νέο κορο-
νοϊό.


