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O επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυ-
ντικής Βιομηχανίας της Τουρκί-
ας Ισμαήλ Ντεμίρ ανακοίνωσε την 
Δευτέρα ότι τα ρωσικά συστήματα 
αντιπυραυλικής άμυνας S-400 είναι 
έτοιμα να ενεργοποιηθούν, μετα-
δίδει το πρακτορείο TASS από την 
Άγκυρα επικαλούμενο το τηλεοπτι-
κό δίκτυο 24TV.
«Οι S-400 είναι έτοιμοι προς χρή-

ση, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα απο-
φασίσουν πότε θα υπάρξει τέτοια 
αναγκαιότητα», δήλωσε ο Ντεμίρ 
σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό 
δίκτυο.
Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι οι τουρ-
κικές επιχειρήσεις του αμυντικού 
τομέα συνεχίζουν να εργάζονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος που αφο-
ρά την κατασκευή των αμερικανικών 

μαχητικών αεροσκαφών F-35, παρά 
την απόφαση της Ουάσιγκτον να τις 
αποκλείσει από το πρόγραμμα αυτό.
Η Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχα-
νίας της Τουρκίας επιβεβαίωσε στο 
TASS την είδηση αυτή. «Πράγματι 
(ο Ισμαήλ Ντεμίρ) έκανε αυτή την 
δήλωση σήμερα στην Άγκυρα», ήταν 
η δήλωση που έγινε εκ μέρους της 
Διεύθυνσης Αμυντικής βιομηχανίας.

Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τους S-400

Ο 
αριθμός των χωρών και των περιοχών 
όπου κυκλοφορεί το παραλλαγμένο στέλε-
χος του νέου κορωνοϊού που ταυτοποιή-
θηκε πρώτα στη Βρετανία ανέρχεται σε 50 

και σε 20 εκείνο που έχει ταυτοποιηθεί στη Νότια 
Αφρική, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας.
Ένα τρίτο στέλεχος του νέου κορωνοϊού από την 
Αμαζονία της Βραζιλίας την ανακάλυψη του οποίου 
ανακοίνωσε την Κυριακή η Ιαπωνία θα μπορούσε 
να επηρεάσει την ανοσοαπόκριση και θα πρέπει 
να μελετηθεί πιο πολύ εις βάθος, σύμφωνα με τον 
ΠΟΥ που κάνει λόγο στο εβδομαδιαίο δελτίο του 
για «ένα ανησυχητικό παραλλαγμένο στέλεχος».
«Όσο εξαπλώνεται ο ιός SARS-CoV-2, τόσο έχει 
την ευκαιρία να μεταλλάσσεται», υπογραμμίζει ο 
ΠΟΥ. «Υψηλά επίπεδα μόλυνσης σημαίνει πως 
πρέπει να περιμένουμε την εμφάνιση και άλλων 
παραλλαγμένων στελεχών».
Ο SARS-CoV-2 είναι ο ιός που ευθύνεται για την 
ασθένεια COVID-19. Μετά την αναφορά του για 
πρώτη φορά στον ΠΟΥ στις 14 Δεκεμβρίου, το βρε-

τανικό παραλλαγμένο στέλεχος VOC 202012/01 
έχει εντοπιστεί σε 50 χώρες, περιοχές και ζώνες, 
διευκρινίζει η υπηρεσία του ΟΗΕ.
Τα αποτελέσματα των τεστ δείχνουν μια κατανο-
μή κατά ηλικία και φύλο παρόμοια με εκείνες 
άλλων παραλλαγών που κυκλοφορούν. Τα δε-
δομένα που προκύπτουν από τον εντοπισμό των 
επαφών αποκαλύπτουν «μια μεγαλύτερη μετα-
δοτικότητα εκεί όπου το περιστατικό αναφοράς 

οφείλεται στο παραλλαγμένο στέλεχος».
Το παραλλαγμένο στέλεχος που ταυτοποιήθηκε 
πρώτα στη Νότια Αφρική, 501Y.V2, το οποίο ανα-
φέρθηκε για πρώτη φορά στις 18 Δεκεμβρίου, βρί-
σκεται σε 20 χώρες, περιοχές και ζώνες.
«Με αφετηρία προκαταρκτικές έρευνες και άλλες 
εν εξελίξει έρευνες στη Νότια Αφρική, είναι πιθα-
νόν το παραλλαγμένο στέλεχος 501Y.V2 να είναι 
πιο μεταδοτικό από τα παραλλαγμένα στελέχη που 
κυκλοφορούσαν προηγουμένως στη Νότια Αφρι-
κή», εκτιμά ο ΠΟΥ στο δελτίο του που δημοσιοποι-
ήθηκε χθες, Τρίτη, βράδυ.
«Εξάλλου, αν και το νέο στέλεχος δεν φαίνεται να 
προκαλεί μια πιο σοβαρή μορφή της ασθένειας, η 
παρατηρούμενη ραγδαία αύξηση του αριθμού των 
μολύνσεων έχει θέσει τα συστήματα υγείας υπό πί-
εση».
Το εύρος της γεωγραφικής μετάδοσης των δύο πα-
ραλλαγμένων στελεχών είναι προφανώς υποεκτι-
μημένο, προσθέτει ο ΠΟΥ, λόγω του ότι βρέθηκαν 
σε χώρες που διαθέτουν ικανότητα προσδιορισμού 
της αλληλουχίας του ιού.

ΠΟΥ: Το «βρετανικό» στέλεχος βρίσκεται σε 50 χώρες

Η Υπηρεσία Φαρμάκων και Ιατρικών Συ-
σκευών της Τουρκίας έδωσε την έγκρι-
σή της για να χρησιμοποιηθεί το εμβό-
λιο Coronavac, της κινεζικής εταιρείας 
Sinovac, μεταδίδει το επίσημο πρακτο-
ρείο Anadolu. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρε-

τζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ανακοινώσει 
ότι οι εμβολιασμοί για την COVID-19 
θα ξεκινούσαν την Πέμπτη ή την Παρα-
σκευή, αφού η Τουρκία παραλάβει 3 εκα-
τομμύρια δόσεις, από τα 50 εκατομμύρια 
που έχει αγοράσει, από τη Sinovac.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι ανακοίνωσε ότι θα 
επιτρέψει στην Ρωσία την Κυριακή 17 
Ιανουαρίου από την Γερμανία όπου 
ανέρρωσε όταν μεταφέρθηκε δηλητηρι-
ασμένος σε νοσοκομείο του Βερολίνου 
από το Oμσκ της Σιβηρίας.
Ο σφοδρός επικριτής του Κρεμλίνου 
και πολιτικός αντίπαλος του προέδρου 
Βλαντίμιρ Πούτιν μεταφέρθηκε στην 
Γερμανία τον Αύγουστο, αφού κατέρ-
ρευσε κατά την διάρκεια εσωτερικής 
πτήσης έπειτα από απόπειρα δολοφο-
νίας του με τον νευροτοξικό παράγοντα 
Novichok.
Η ρωσική ηγεσία αρνείται οποιαδήπο-
τε ανάμειξη στο περιστατικό.
Ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλώνει στο 
Instagram ότι έχει αναρρώσει σχεδόν 
πλήρως και ότι είναι καιρός να επι-
στρέψει στην Ρωσία, παρά τις απειλές 
φυλάκισης που έχουν διατυπωθεί ενα-
ντίον του.
«Επέζησα. Και τώρα, ο Πούτιν, που 
έδωσε την διαταγή για την δολοφο-

νία μου...λέει στους υποτακτικούς του 
να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην 
επιστρέψω», δηλώνει σε βίντεο που 
ανήρτησε στον λογαριασμό του στο 
Instagram διευρκινίζοντας ότι έχει αε-
ροπορικό εισιτήριο για τις 17 Ιανουα-
ρίου.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζήτησε να αυ-
ξηθεί η στρατιωτική ισχύ και να 
ενισχυθεί η δύναμη αποτροπής 
ενός πυρηνικού πολέμου της χώ-
ρας του, μετέδωσε σήμερα το κρα-
τικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, 
καθώς το συνέδριο του κυβερνώ-
ντος Κόμματος των Εργατών ολο-
κλήρωσε τις εργασίες του, μετά 
από οκτώ ημέρες συζητήσεων για 
ζητήματα καθορισμού πολιτικής.
Το 8ο συνέδριο του κόμματος 
πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες 
πριν από την επίσημη ανάληψη 
των καθηκόντων του εκλεγμέ-
νου προέδρου Τζο Μπάιντεν στις 
ΗΠΑ, ενώ συνεχίζεται το παρατε-
ταμένο αδιέξοδο στις συνομιλίες 
που είχαν ως στόχο τον τερματι-
σμό του πυρηνικού και του πυ-

ραυλικού προγράμματος της Βό-
ρειας Κορέας με αντάλλαγμα τη 
χαλάρωση των αμερικανικών κυ-
ρώσεων.
«Πρέπει να κάνουμε ότι μπορού-
με για να αυξήσουμε την πυρηνι-
κή αποτροπή ακόμη περισσότερο, 
καθώς οικοδομούμε τις μέγιστες 
στρατιωτικές ικανότητες» μετέ-
δωσε το KCNA, επικαλούμενο τις 
δηλώσεις του ηγέτη της Βόρειας 
Κορέας, κατά την ολοκληρωση 
των εργασιών του συνεδρίου.
Ο ίδιος είχε δηλώσει την προη-
γούμενη εβδομάδα ότι θα διευ-
ρύνει τις στρατιωτικές ικανότητες 
για να βελτιώσει την άμυνα της 
χώρας και είχε ζητήσει «ένα πολύ 
υψηλότερο επίπεδο αμυντικών 
ικανοτήτων» για τη Βόρεια Κορέα.

Τουρκία: Εγκρίθηκε το κινεζικό εμβόλιο της Sinovac

Ναβάλνι: ‘Ό,τι κι αν κάνει ο Πούτιν, εγώ επιστρέφω Ρωσία’

Κιμ Γιονγκ Ουν: Θωρακίζεται για 
το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου
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