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Α
πό την πρώτη στιγμή ανά-
ληψης της εξουσίας μετά τις 
εκλογές του 2019, ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτά-

κης είχε αποδώσει μεγάλη σημασία 
στον εορτασμό των 200 ετών από 
την Ελληνική Επανάσταση. Όμως 
ο κορονοϊός και οι εξελίξεις με την 
Τουρκία περιπλέκουν τα πράγματα 
και δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση 
να εφαρμόσει πλήρως το σχεδιασμό 
της.
Το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης 
προέβλεψε μία μεγαλοπρεπή στρατι-
ωτική παρέλαση την 25η Μαρτίου και 
δη στο Τατόι, στο οποίο προχωρούν 
τα έργα αποκατάστασης, με προσκε-
κλημένους τον Ρώσο Πρόεδρο Βλα-
ντιμίρ Πούτιν, τον Γάλλο Πρόεδρο 
Εμμανουέλ Μακρόν και τον διάδοχο 
του Βρετανικού Θρόνου, Πρίγκηπα 
Κάρολο, ώστε να σηματοδοτηθεί με 
αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή των 
τριών χωρών που έπαιξαν καθοριστι-
κό ρόλο στην υποστήριξη του αγώνα 
των Ελλήνων για εθνική ανεξαρτη-
σία- και βέβαια στην πραγματικότητα 
των χωρών που ήθελαν τη διάλυση 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 
το ξαναμοίρασμα της επιρροής στην 

Ανατολική Μεσόγειο.
Πλην όμως στην πορεία ανέκυψαν 
ορισμένα προβλήματα: Πρώτον, ο 
κορονοϊός που είχε ως αποτέλεσμα 
να μην πραγματοποιηθεί ούτε πέρυσι 
η παρέλαση της 25ης Μαρτίου (και 
επίσης η παρέλαση της 28ης Οκτω-
βρίου). Δεύτερον, την 25η Μαρτίου 
θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κο-
ρυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
αντικείμενο (για άλλη μία φορά) την 
επιβολή ή μη κυρώσεων στην Τουρ-
κία. Επομένως προφανώς δεν θα 
μπορούσε να βρίσκεται στην Αθήνα 

ούτε ο Μακρόν και βέβαια ο κ.Μη-
τσοτάκης δεν θα ήταν δυνατόν να 
αφήσει τη διαπραγμάτευση για ένα 
ουσιαστικό θέμα εθνικού συμφέρο-
ντος, για συμβολικές παρελάσεις.
Το σενάριο του Τατοϊου είχε πάντως 
ήδη εγκαταλειφθεί και από την κυ-
βέρνηση διέρρεαν ότι η στρατιωτική 
παρέλαση της 25ης Μαρτίου θα γι-
νόταν στο Σύνταγμα. Το ζήτημα όμως 
με τον κορονοϊό και με τη Σύνοδο 
Κορυφής παρέμενε. Εξετάστηκαν σε-
νάρια εκδήλωσης την παραμονή της 
εθνικής επετείου με τους υψηλους 

προσκεκλημένους, κάτι όμως που θα 
σήμαινε πως ο πρωθυπουργός θα 
έπρεπε να απουσιάσει από τη Σύνοδο 
Κορυφής του ΕΛΚ, όπου επίσης θα 
ετίθετο παρουσία της Γερμανίδας κα-
γκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ το θέμα 
της Τουρκίας.
Εν τω μεταξύ όμως έτσι κι αλλιώς 
ο Πούτιν αρνήθηκε την πρόσκληση 
της Αθήνας, η οποία σημειωτέον δεν 
είναι σαφές εάν εστάλη ποτέ τελικά 
επισήμως, αν και ο κ.Μητσοτάκης 
είχε καλέσει προσωπικά τον Ρώσο 
Πρόεδρο και την πρόσκληση αυτή 
είχε επαναλάβει μέσω του Ρώσου 
υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λα-
βρόφ κατά την πρόσφατη επίσκεψη 
του στην Ελλάδα τον Οκτώβριο.
Από την κυβέρνηση πάντως επιμέ-
νουν ότι η παρέλαση της 25ης Μαρ-
τίου θα γίνει, με κάποιο τρόπο. Αλλά 
μετά τις αντιδράσεις των λοιμωξι-
ολόγων, αφήνει ανοιχτό το εάν θα 
επιτραπεί η παρουσία κοινού. Όπως 
είπε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος στην ΕΡΤ, προκρίθη-
κε η λύση η παρέλαση να γίνει στο 
Σύνταγμα και μόνο εάν τα επιδημιο-
λογικά δεδομένα το επιτρέψουν, θα 
παραστούν θεατές.

Διαδοχικοί σεισμοί ανοιχτά της Μυτιλήνης 
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4, 9 βαθμών της κλίμακας 
Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:46 το πρωί της Δευτέρας 
(1/2) στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Μυτιλή-
νης, ο οποίος έγινε αισθητός σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. 
Ακολούθησαν δύο μετασεισμικές δονήσεις στις 07:47 
(4,8 Ρίχτερ) και στις 08:00 (4,5 Ρίχτερ).
Ο σεισμός ήταν επιφανειακός με εστιακό βάθος 14,9 
χιλιομέτρων και το επίκεντρο εντοπίζεται στα 46 χι-
λιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του νησιού. Οι δύο μετα-
σεισμοί που ακολούθησαν είχαν ίδιο επίκεντρο.
Νέα σεισμική δόνηση αυτή τη φορά 4,5 βαθμών της 
κλίμακας Ρίχτερ «χτύπησε» ανοιχτά της Μυτιλήνης 
στις 15:10 ώρα Ελλάδας. 
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά για ζημιές ή 
εγκλωβισμό στην Πυροσβεστική και στην Αστυνομία που 
προληπτικά έβγαλαν περιπολίες χωρίς ωστόσο να εντοπί-
σουν κάποιο πρόβλημα.
Μιλώντας στο MEGA ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος 
Λέκκας ανέφερε πως πρόκειται μάλλον για συνέχεια του 

μεγάλου σεισμού του 2017, καθώς πρόκειται για το ίδιο 
ρήγμα. Υποστήριξε πως κατά πάσα πιθανότητα δεν περι-
μένουμε μεγαλύτερο σεισμό, ωστόσο θα πρέπει να περι-
μένουμε μερικά 24ωρα για να το πούμε αυτό με σιγουριά.
Στην ίδια γραμμή και ο διευθυντής του Γεωδυναμικού 
Ινστιτούτου, Γεράσιμος Χουλιάρας, ο οποίος σε δηλώ-
σεις του στην ΕΡΤ1 εμφανίστηκε καθυσηχαστικός και 
πρόσθεσε ότι πρόκειται για επιφανειακό σεισμό.

Δήμαρχος Μυτιλήνης: Δεν αναφέρθηκαν ζημιές  
από τους σεισμούς
Αρκετά αισθητή, χωρίς μέχρι τώρα να έχει αναφερθεί κά-
ποια ζημιά, ήταν η ακολουθία των σεισμικών δονήσεων, 
ανέφερε στο GRTimes ο δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής 
Κύτελης.
Όπως είπε, οι σεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν τον 
μεγαλύτερο σεισμό, ήταν επαναλαμβανόμενες και εκτός 
από την αναστάτωση δεν προκάλεσαν κάποιο άλλο πρό-
βλημα.

Θήβα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για το θάνατο της 16χρονης που νόσησε από κορωνοϊό
Συγκλονίζει ο θάνατος 16χρονης που 
είχε νοσήσει από κορωνοϊό.
Η ανήλικη κατέληξε την Τετάρτη στο 
νοσοκομείο της Θήβας.
Σύμφωνα με το διοικητή, η κοπέλα 
είχε διαγνωστεί θετική στον κορω-
νοϊό στις 29 Ιανουαρίου και καθώς 
είχε εμφανίσει ήπια συμπτώματα, 
επέστρεψε στην οικία της.
Την 1η Φεβρουαρίου έκανε τις απα-
ραίτητες εξετάσεις της και επέστρεψε 
ξανά σπίτι, σε πολύ καλή κατάσταση.
Ωστόσο, τα ξημερώματα της Τετάρτης 
προσήλθε στο νοσοκομείο σε άσχη-
μη κατάσταση και διασωληνώθηκε.
Δυστυχώς, όπως αναφέρεται στην 

ανακοίνωση του νοσοκομείου, κατέ-
ληξε λίγες ώρες μετά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσο-
κομείου:
«Παιδί θήλυ 16 ετών, με υποκείμενα 
νοσήματα,προσήλθεστο Γενικό Νο-
σοκομείο Θήβας την Παρασκευή 29 
Ιανουαρίου, έχοντας ήδη διαγνωσθεί 
θετικό στον κορονοϊό με ήπια κλινι-
κά συμπτώματα και επέστρεψε στην 
οικία του.
Τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου επανήλ-
θε στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας, 
πραγματοποίησε τις απαραίτητες εξε-
τάσεις, της δόθηκαν οδηγίες και επέ-
στρεψε στην οικία της σε πολύ καλή 

κατάσταση.
Σήμερα τα ξημερώματα, η δεκαεξά-
χρονη προσήλθε στο Νοσοκομείο σε 
πολύ επιδεινωμένη κατάσταση,δια-
σωληνώθηκε και παρά τις υπεράν-
θρωπες προσπάθειες των ιατρών, 
δυστυχώς απεβίωσε.
Θα διενεργηθεί νεκροψία/νεκροτομή 
για να εξακριβωθεί η αιτία θανάτου.
Η Διοίκηση και το προσωπικό του 
Γενικού Νοσοκομείου Θήβας εκφρά-
ζουμε τα θερμά μας συλλυπητήριά 
στην οικογένεια της εκλιπούσης.
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Θήβας
Χροναίος Κωνσταντίνος».

Το μπέρδεμα με την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 

Μπαράζ επιθέσεων 
τα ξημερώματα 
σε ΑΤΜ τραπεζών
Μπαράζ επιθέσεων με πρόκληση φθο-
ρών σε τζαμαρίες και ΑΤΜ υποκατα-
στημάτων τραπεζών σημειώθηκαν τα 
ξημερώματα της Δευτέρας σε διάφορα 
σημεία της Αττικής.
Συνολικά καταγράφηκαν πέντε επιθέ-
σεις για τις οποίες διενεργεί έρευνα η 
Κρατική Ασφάλεια και αναμένεται η 
ανάληψη ευθύνης, που πιθανόν να προ-
έρχεται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.
Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 
02:38, επί τη Λ. Βουλιαγμένης 380, 
στον Άγιο Δημήτριο, όπου ομάδα ατό-
μων διέλυσε δύο ΑΤΜ και ράγισε την 
τζαμαρία υποκαταστήματος τράπεζας. 
Μία ώρα μετά ακολούθησε επίθεση επί 
της οδού Γλυκερίας 11, στο Γαλάτσι, 
όπου ομάδα ατόμων έβαλε φωτιά και 
έκαψε ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο 
στην πρόσοψη φαρμακείου.
Στις 04:45 σημειώθηκαν δύο διαδοχι-
κές επιθέσεις, η πρώτη σε βάρος υπο-
καταστήματος τράπεζας στην συμβολή 
των οδών Στρατηγού Καλλάρη 67 και 
Κουρτίδου, στα Πατήσια, όπου ομάδα 
ατόμων έθραυσε την τζαμαρία τράπεζας 
και ακολούθησε επίσης θραύση τζαμα-
ρίας υποκαταστήματος τράπεζας, επί της 
οδού Νίκης 18, στην Μεταμόρφωση.
Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε στις 
04:59 στην συμβολή των οδών Σολω-
μού και Πατριάρχου Ιωακείμ, στην Νέα 
Ιωνία, όπου επίσης έθραυσαν τζαμαρία 
υποκαταστήματος τράπεζας.


