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Ο προσωρινός πρωθυπουργός στη Λιβύη φέρεται να εξελέγη με δωροδοκία

Νοέμβριο 75 εκπρόσωποι πολιτικών πα-
ρατάξεων, εθνοτήτων και οντοτήτων της 
Λιβύης, οι οποίοι και ψήφισαν για τη με-
ταβατική ηγεσία της χώρας.
Κατά την πρώτη φάση των διαβουλεύσε-
ων για μεταβατική κυβέρνηση, που έγιναν 
στην Τυνησία, σημειώθηκε επεισόδιο στο 
λόμπι του ξενοδοχείου που φιλοξενούσε 
τη σύνοδο, όταν κάποιος συμμετέχων δι-
αμαρτυρήθηκε ότι άλλοι είχαν δωροδο-
κηθεί με 500.000 δολάρια ο καθένας για 
να ψηφίσουν υπέρ του κ. Ντμπεϊμπά, ενώ 
ο ίδιος είχε λάβει μόνο 200.000 δολάρια, 
σύμφωνα με την έκθεση.
Το πόρισμα του ΟΗΕ αναφέρει ότι δύο 
υποστηρικτές του κ. Ντμπεϊμπά δωροδό-
κησαν τουλάχιστον τρία μέλη του εκλεκτο-
ρικού σώματος με ποσά από 150.000 έως 
200.000 δολάρια.
Η έκθεση προορίζεται για το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και πρόκειται να δη-
μοσιευθεί στις 15 Μαρτίου. Ο κ. Ντμπεϊ-
μπά, που πρέπει ως τις 19 Μαρτίου να 
πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοι-

Μ
ε δωροδοκία εξελέγη τον περα-
σμένο μήνα ο νέος, προσωρι-
νός πρωθυπουργός της Λιβύης 
στο πλαίσιο συμφιλίωσης των 

αντιμαχόμενων πλευρών, σύμφωνα με 
έκθεση του ΟΗΕ που θα δημοσιευθεί στα 
μέσα Μαρτίου.
Ο Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, πρώην 
συνεργάτης του Μουαμάρ Καντάφι, εξε-
λέγη πρωθυπουργός κατά τη σύνοδο στη 
Γενεύη στις αρχές Φεβρουαρίου, μαζί την 
εκλογή τριμελούς Προεδρικού Συμβουλί-
ου. Η θητεία του ορίστηκε ως τις 24 Δε-
κεμβρίου όταν και πρόκειται να διενερ-
γηθούν γενικές εκλογές στην πολύπαθη 
αφρικανική χώρα.
Ωστόσο η θέση του πλέον τίθεται εν αμ-
φιβόλω καθώς έκθεση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος πρωτοστά-
τησε στην προσπάθεια συμφιλίωσης στη 
Λιβύη, τον κατηγορεί ότι ωφελήθηκε από 
δωροδοκία εκλεκτόρων υπέρ του.
Στη σύνοδο συμφιλίωσης είχαν επιλεγεί 
από τον ΟΗΕ και συμμετείχαν από τον 

Η επιλογή του 
κ. Ντμπεϊμπά 
είχε χαρακτη-
ριστεί έκπληξη 
τον Φεβρουά-
ριο λόγω της 
σχέσης που 
είχε ο 61χρο-
νος επιχει-
ρηματίας του 
τομέα των 
κατασκευών με 
τον Καντάφι.

νοβούλιο της Λιβύης, χαρακτήρισε fake 
news το σχετικό ρεπορτάζ.
Η επιλογή του κ. Ντμπεϊμπά είχε χαρα-
κτηριστεί έκπληξη τον Φεβρουάριο λόγω 
της σχέσης που είχε ο 61χρονος επιχει-
ρηματίας του τομέα των κατασκευών με 
τον Καντάφι. Όταν είχε εκλεγεί, διεθνείς 
παρατηρητές είχαν καταθέσει ότι όταν επί 
Καντάφι ο κ. Ντμπεϊμπά ήταν επικεφαλής 
της κρατικής εταιρίας επενδύσεων και 
ανάπτυξης είχε κατηγορηθεί για διαφθο-
ρά, ξέπλυμα χρήματος, εξαγορά ψήφων 
και χρηματοδότηση της Μουσουλμανικής 
Αδελφότητας.

FDA: Άδεια χορήγησης για το εμβόλιο Johnson & Johnson

μπορεί να αντιστραφεί», συμπλήρωσε.
Μετά τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech 
και της Moderna, το εμβόλιο της J&J είναι 
το τρίτο που αδειοδοτείται στις ΗΠΑ.
Πέρα από το ότι είναι μονοδοσικό, το εν 
λόγω εμβόλιο έχει επίσης το υλικοτεχνικό 
πλεονέκτημα ότι μπορεί να αποθηκευτεί σε 
κανονικές θερμοκρασίες ψυγείου, κάτι που 
διευκολύνει σημαντικά τη διανομή του.
Την Παρασκευή, μια ανεξάρτητη επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων, που εξέτασε λεπτομε-
ρώς τα αποτελέσματα των κλινικών δοκι-
μών που πραγματοποιήθηκαν σε 44.000 
ανθρώπους σε διάφορες χώρες, είχε γνω-
μοδοτήσει υπέρ της αδειοδότησης του εμ-
βολίου της J&J, εκτιμώντας ότι τα οφέλη 
του υπερβαίνουν τους κινδύνους από τη 
χρήση του.
«Μετά από εμπεριστατωμένη ανάλυση 

Ο
αμερικανικός ομοσπονδιακός 
οργανισμός φαρμάκων (FDA) 
ανακοίνωσε το Σάββατο (27/02) 
ότι χορήγησε άδεια κατεπείγου-

σας χρήσης στις ΗΠΑ για το μονοδοσικό 
εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της 
Covid-19 για άτομα ηλικίας 18 ετών και 
άνω.
Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό και Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αμερι-
κανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε 
την αδειοδότηση του εμβολίου, αλλά προ-
ειδοποίησε τους Αμερικανούς να μην χα-
λαρώσουν την επαγρύπνησή τους, καθώς 
εξαπλώνονται νέες παραλλαγές του ιού.
«Αν και γιορτάζουμε την σημερινή είδη-
ση, καλώ όλους τους Αμερικανούς να 
συνεχίσουν να πλένουν τα χέρια σας, 
να τηρούν κοινωνικές αποστάσεις και 
να συνεχίζουν να φορούν μάσκες», δή-
λωσε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε λίγο μετά την ανακοίνωση του 
FDA. «Όπως έχω πει πολλές φορές, τα 
πράγματα είναι ακόμα πιθανό να επιδει-
νωθούν ξανά καθώς εξαπλώνονται νέες 
παραλλαγές και η τρέχουσα βελτίωση 

Πέρα από το 
ότι είναι μονο-
δοσικό, το εν 
λόγω εμβόλιο 
έχει επίσης το 
υλικοτεχνικό 
πλεονέκτημα 
ότι μπορεί να 
αποθηκευτεί 
σε κανονικές 
θερμοκρασίες 
ψυγείου

Άδεια χρήσης 
του εμβολίου της 
Johnson & Johnson 
στις ΗΠΑ εξέδωσε ο 
αμερικανικός οργα-
νισμός φαρμάκων. 
Χαιρετίζει ο πρόε-
δρος Μπάιντεν.

των δεδομένων, επιστήμονες και γιατροί 
του FDA διαπίστωσαν ότι το εμβόλιο 
πληρεί τα κριτήρια του FDA για ασφά-
λεια και αποτελεσματικότητα για άδεια 
κατεπείγουσας χρήσης», δήλωσε στην 
ανακοίνωση του οργανισμού ο Πίτερ 
Μαρκς, διευθυντής του Κέντρου Βιολο-
γικής Αποτίμησης και Έρευνας του FDA.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση αδειοδό-
τησης, η φαρμακευτική εταιρεία Johnson 
& Johnson ανέφερε πως ξεκινά την απο-
στολή φορτίων με εμβόλια στις ΗΠΑ. 
Τουλάχιστον 3 εκατομμύρια δόσεις εί-
ναι έτοιμες να διανεμηθούν από την 
ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την 
αμερικανική κυβέρνηση. Η Johnson & 
Johnson έχει δεσμευτεί να στείλει 100 
εκατομμύρια δόσεις στις ΗΠΑ μέχρι τα 
τέλη Ιουνίου.


