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Ερντογάν: ∆ηµόσια επίθεση κατά 
της Τουρκίας οι κυρώσεις των ΗΠΑ
Βέβαιος ότι οι αµερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν 
στην Τουρκία για την απόκτηση ρωσικών συστηµάτων 
S-400 δεν θα πετύχουν τον στόχο τους εµφανίστηκε την 
Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πως στοχεύ-
ουν στην αµυντική βιοµηχανία της χώρας του. 
Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι 
οι κυρώσεις αποτελούν «εχθρική» ενέργεια και «ευθεία 
επίθεση» από τις Ηνωµένες Πολιτείες ενάντια στην 
τουρκική κυριαρχία.
Υποστήριξε δε ότι οι κυρώσεις δεν θα σταµατήσουν τις 
προσπάθειες της Άγκυρας. Όπως πρόσθεσε, θα υπάρ-
ξουν ορισµένα ζητήµατα, αλλά η Τουρκία δεν θα επη-
ρεαστεί από αυτά. Ο κ. Ερντογάν επεσήµανε ότι καµία 
χώρα δεν έχει υποστεί κυρώσεις βάσει της νοµοθεσίας 
CAATSA πέρα από την Τουρκία, η οποία –όπως συ-
µπλήρωσε- είναι σύµµαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. «Τι 
είδους συµµαχία είναι αυτή;» διερωτήθηκε.
Επέµεινε εξάλλου ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζε-
ται προκειµένου να καταστήσει πλήρως ανεξάρτητη την 
αµυντική της βιοµηχανία.
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας 
που είχε µε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Σαρλ Μισέλ, ο Τούρκος πρόεδρος είχε εκφράσει την 
επιθυµία του να ανοίξει «µια νέα σελίδα» µε την Ευρω-
παϊκή Ένωση, στην πρώτη επικοινωνία του Τούρκου 
ηγέτη µε ανώτατο Ευρωπαίο αξιωµατούχο µετά τις κυ-
ρώσεις που επιβλήθηκαν εις βάρος της Τουρκίας στη 
Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.
«Η Τουρκία επιθυµεί να ανοίξει µια νέα σελίδα µε την 
ΕΕ» και να «ξαναξεκινήσουν οι συνοµιλίες µε την ΕΕ 
εξετάζοντας την κατάσταση στο σύνολό της» και «στη 
βάση κοινών συµφερόντων», σύµφωνα µε ανακοίνωση 
της τουρκικής προεδρίας.
Σύµφωνα µε τον Ερντογάν, το σύµφωνο µετανάστευσης 
που υπεγράφη το 2016 µεταξύ Τουρκίας και ΕΕ µπορεί 
να αποτελέσει µια αφετηρία για τη δηµιουργία ενός πιο 
«θετικού» κλίµατος.

Η Αµερικανική Υπηρεσία Φαρµάκων (FDA) 
ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την εµπορία στις ΗΠΑ 
του πρώτου τεστ Covid-19 στο σπίτι και χωρίς 
ιατρική συνταγή.
Η έγκριση του τεστ, το οποίο θα µπορεί να ανι-
χνεύσει την παρουσία του ιού σε 20 λεπτά και 
θα πωλείται περίπου 30 δολάρια, είναι ένα 
«πολύ µεγάλο βήµα» στη µάχη κατά του νέου 
κορονοϊού, επισήµανε ο επικεφαλής της FDA 
Στίβεν Χαν.
Το τεστ κατασκευάζει η εταιρεία µε έδρα την Κα-
λιφόρνια Ellume, η οποία προβλέπει να προω-
θήσει στην αγορά τρία εκατοµµύρια µονάδες τον 
Ιανουάριο και κατόπιν εκατοµµύρια επιπλέον 
τους επόµενους µήνες.
Πρόκειται για ένα τεστ αντιγόνου, κάτι που ση-
µαίνει πως ανιχνεύει ένα µόριο που βρίσκεται 
στην επιφάνεια του κορονοϊού. Τα τεστ PCR ανα-
ζητούν το γενετικό υλικό του ιού.
Το τεστ Ellume χρησιµοποιεί µια ρινική µπατο-

νέτα, όχι όµως τόσο µακριά όσο εκείνη που χρη-
σιµοποιείται στο πλαίσιο µιας ιατρικής εξέτασης. 
Είναι εποµένως λιγότερο επώδυνη να τη χρησι-
µοποιεί ο ίδιος ο ασθενής.
Σύµφωνα µε τη FDA, αναγνωρίζει σωστά το 96% 
των θετικών δειγµάτων και το 100% των αρνητι-
κών δειγµάτων στους ανθρώπους µε συµπτώµα-
τα της νόσου.
Τα αποτελέσµατα είναι διαθέσιµα σε περίπου 20 
λεπτά και δίνονται µέσω µιας εφαρµογής, που 
ζητάει από τους χρήστες τον ταχυδροµικό κώδι-
κά τους και την ηµεροµηνία γέννησής τους, προ-
κειµένου να στείλουν τα δεδοµένα στις δηµόσιες 
υγειονοµικές αρχές, σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το να δώσει κανείς το όνοµά του και τη διεύθυν-
σή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του είναι προαι-
ρετικό.
Για να αναπτύξει το τεστ, η Ellume έλαβε χρη-
µατοδότηση ύψους 30 εκατοµµυρίων δολαρίων 
από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ.

Ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας επιµέ-
νει στην χρήση µάσκας κατά τις οικο-
γενειακές συγκεντρώσεις των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς στην 

Ευρώπη, προειδοποιώντας για «αυξηµένο κίν-
δυνο» νέου κύµατος της επιδηµίας COVID-19 
στις αρχές του 2021.
«Υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος για νέα έξαρση 
τις πρώτες εβδοµάδες και τους πρώτους µήνες 
του 2021», µε δεδοµένη την εξέλιξη της παν-
δηµίας COVID-19 στην Ευρώπη, σύµφωνα µε 
την ευρωπαϊκή υπηρεσία του Παγκόσµιου Ορ-
γανισµού Υγείας, η οποία συνιστά «την χρήση 
µάσκας και την τήρηση των µέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης» κατά τις γιορτές.

Εντός του µηνός οι πρώτοι εµβολιασµοί 
Σηµειώνεται ότι την επόµενη ∆ευτέρα 21η ∆ε-
κεµβρίου θα συνεδριάσει ο Ευρωπαϊκός Ορ-
γανισµός Φαρµάκων (ΕΜΑ) προκειµένου να 
εγκρίνει την κυκλοφορία του εµβολίου των 

Pfizer/BioNTech.
Επιπλέον, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότ οι 27 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα µπορούν «να 
ξεκινήσουν την ίδια ηµέρα» τις εκστρατείες εµ-
βολιασµού κατά της COVID-19, από τη στιγµή 
που θα δοθεί το πράσινο φως της ευρωπαϊκής 
ρυθµιστικής αρχής για το εµβόλιο των Pfizer-
BioNTech.

ΗΠΑ: Τεστ για τον κορονοϊό θα γίνεται στο σπίτι και χωρίς ιατρική συνταγή

ΠΟΥ: Κίνδυνος νέου κύµατος 
στην Ευρώπη στις αρχές του 2021




