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Σελ 10

Από την τσέπη του 
Καμπόσου οι 40 στολές 

στο Νοσοκομείο

  Σελ. 8Σελ. 8

ΚΑΡΑΝΤΊΝΑ ΓΟΛΓΟΘΑΣΚΑΡΑΝΤΊΝΑ ΓΟΛΓΟΘΑΣ

ΤΟ ΝΑΎΠΛΙΟ ΑΝΑΔΕΙΚΝΎΕΤΑΙ ΤΟ ΝΑΎΠΛΙΟ ΑΝΑΔΕΙΚΝΎΕΤΑΙ 
ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ «ΠΑΙΧΤΗΣ» ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝΚΑΛΎΤΕΡΟΣ «ΠΑΙΧΤΗΣ» ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ

Σελ. 10Σελ. 10

Ἀγαπητοί Κώστα, Σοφία, Γιάννη,  Ἀγαπητοί Κώστα, Σοφία, Γιάννη,  
Κατερίνα, Πασχάλη Ἐλπίδα, ἈναστασίαΚατερίνα, Πασχάλη Ἐλπίδα, ἈναστασίαΤΟ ΑΡΓΟΣ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ «ΜΑΧΗ» ΤΟ ΑΡΓΟΣ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ «ΜΑΧΗ» 

ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Τα χωριά της Αργολίδας εφέτος 
δεν θα ζωντανέψουν. Οι παππού-
δες και οι γιαγιάδες γιορτάζουν 
την Ανάσταση μόνοι τους. Οι παι-
δικές φωνές δεν θα ακουστούν 
στις αυλές και τα γλέντια γύρω 
από τον οβελία αναβάλλονται.
Εκτός από την κοινωνική διάστα-
ση, όμως, η καραντίνα έχει δημι-
ουργήσει ασφυξία σε όλους τους 
κλάδους της οικονομίας. Η επόμε-
νη μέρα μοιάζει Γολγοθάς.

Σελ.3Σελ.3

Το μήνυμα του Μητροπολίτη ΑργολίδαςΤο μήνυμα του Μητροπολίτη Αργολίδας

 �� ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ 
ΈΠΙΠΤΩΣΈΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Δύο αντιμισθίες διέθεσε ο Δήμαρχος Άργους Μυ-
κηνών για την προστασία του προσωπικού του 
Νοσοκομείου Αργολίδας από τον Κορωνοϊό. Οι 40 
στολές παραδόθικαν στην έδρα του Νοσοκομείου 
Αργολίδας στο Άργος .
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Ετήσια Τραπεζών, φορέων 
επιχειρήσεων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-
σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή με-
ρική ή περιληπτική, χωρίς την γραπτή 

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς 

τις εργασίες τους

Tαυτότητα

Οι Άγιες μέρες του Πάσχα  

και η Ανάσταση του Θεανθρώπου 

να γεμίσουν τις καρδιές όλων μας  

με το φως της αγάπης  

και της ελπίδας

Χρόνια Πολλά 

Καλή Ανάσταση 

Το Άγιο Φως της Ανάστασης

ας φωτίσει τις ψυχές 

και τις ζωές όλων,

θυμίζοντας ότι ανάμεσα μας 

υπάρχουν άνθρωποι 

που έχουν την ανάγκη μας

 
Βαγγέλης Λαμπρόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπλίου

Ο Πρόεδρος,  

το Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι  

της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου, 

εύχεται το Φως της Ανάστασης  

να φωτίζει τις ζωές όλων σας  

και να σας χαρίζει  

υγεία, οικογενειακή ευτυχία  

και επαγγελματική προκοπή.
Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Γαβρήλος Σταύρος
Εντεταλμένος Σύμβουλος Καθαριότητας 

Και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ναυπλιέων 
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Τ
α χωριά της Αργολίδας εφέτος 
δεν θα ζωντανέψουν. Οι παπ-
πούδες και οι γιαγιάδες γιορ-
τάζουν την Ανάσταση μόνοι 
τους. Οι παιδικές φωνές δεν θα 

ακουστούν στις αυλές και τα γλέντια 
γύρω από τον οβελία αναβάλλονται 
για του χρόνου.

Τα δέματα από την επαρχία φτάνουν στην 
Αθήνα με το ΚΤΕΛ, αφού οι συγγενείς θα 
μείνουν εκεί. Αρνιά, αυγά, λάδι και άλλα 
παραδοσιακά προϊόντα έχουν γεμίσει τις 
αποθήκες στην Κηφισό με τους Αθηναίους 
να τα παραλαμβάνουν. Μια προσπάθεια 
των συγγενών από το χωριό να μεταφέρουν 
γευστικά την εικόνα στην πρωτεύουσα.
Δεν είναι όμως μόνο η κοινωνική διάσταση 
του θέματος, με την απειλή του κορωνοϊού. 
Το θέμα της οικονομίας είναι βασική παρά-
μετρος, κάτι που βιώνουν όλοι οι επαγγελ-
ματίες που περίμεναν να ανασάνουν με την 
κίνηση του Πάσχα.
Το σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας με 
κωδικό ««οβελίας» έχει ουσιαστικά σφραγί-

σει τα διόδια και δεν περνάει «κουνούπι», 
ενώ συνεχείς είναι οι έλεγχοι σε κάθε πόλη 
και κάθε χωριό, ώστε να αποτραπούν όσοι 
ρισκάρουν να φύγουν για τα χωριά τους. 
Πόσο μάλλον για Πασχαλινές διακοπές σε 

δημοφιλείς προορισμούς, που ούτως ή άλ-
λως δεν γίνεται και πρακτικά, μιας και τα 
ξενοδοχεία παραμένουν κλειστά.
Η Αργολίδα, ως Πασχαλινός προορισμός 
ήδη μετράει τις πληγές της. Ξενοδοχεία, τα-
βέρνες, καφετέριες καταγράφουν τεράστιες 
ζημιές. Κάποιοι δεν ξέρουν αν θα καταφέ-
ρουν να ανοίξουν ξανά, όταν θα γίνει άρση 
των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας.
Μαζί με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, 
πολύ μεγάλες είναι οι ζημιές και στα εμπο-
ρικά καταστήματα, αφού τα ψώνια αυτού 
του Πάσχα περιορίζονται μόνο σε τρόφιμα, 
και εκεί τα απαραίτητα.
Παρόλα αυτά αρμόδια κυβερνητικά στελέχη 
θεωρούν ότι αυτή η εβδομάδα είναι η πιο 

κρίσιμη, καθώς μετά το πέρας της η χώρα 
θα έχει μπει στην τελική ευθεία για την 
αποκλιμάκωση των μέτρων περιορισμού 
για την εξάπλωση της πανδημίας. Έτσι, κα-
νείς δεν θα ήθελε να ρισκάρει τον συνω-
στισμό τις ημέρες του Πάσχα. Αυτός είναι 
και ο λόγος που εδώ και τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες βρίσκεται επί τάπητος η πρότα-
ση για καθολική απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τα 
μεσάνυχτα της Κυριακής του Πάσχα ή τα 
μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα. 
  Η επανεκκίνηση της οικονομίας είναι ένα 
μεγάλο κεφάλαιο σε όλους τους κλάδους της 
επιχειρηματικότητας. Πόσο μάλλον του του-
ρισμού, στον οποίο βασίζεται ένα πολύ με-
γάλο μέρος της οικονομίας της Αργολίδας. 
Τα εργαλεία ρευστότητας για την επανεκκί-
νηση των επιχειρήσεων, όσο παρατείνεται το 
λουκέτο είναι απαραίτητα, για να ξαναπάρει 
εμπρός κάθε είδους δραστηριότητα.
Οι συνθήκες που βιώνουν όλες οι επιχειρή-
σεις στην χώρα μας είναι πρωτόγνωρες. Οι 
επιπτώσεις λόγω της πανδημίας του κορω-
νοϊού είναι δραματικές. Όλες οι επιχειρή-
σεις βρίσκονται σε δεινή θέση.
Και είναι μεγάλο λάθος την συγκεκριμένη 
αυτή περίοδο τα πολιτικά παιχνίδια του κα-
θενός να επηρεάσουν το ήδη δύσκολο οικο-
νομικό τοπίο. Είναι η στιγμή που όλοι πρέ-
πει να δείξουν, το πολιτικό τους ανάστημα. 
Μόνο με την σύμπραξη και την συλλογική 
χάραξη ενιαίας πολιτικής και ουσιαστικών 
προτάσεων και λύσεων θα μπορέσουν όλες 
οι επιχειρήσεις να βγουν από τον Γολγοθά 
που έχουν εισέλθει.

θέμα

Γολγοθάς η οικονομική καραντίνα
Τα μέτρα του Πάσχα για τον κορωνοϊό και οι επιπτώσεις  στην Αργολίδα

Εκτός από τις πόλεις 
σε δεινή θέση  
και τα χωριά

Βουτιά στο τζίρο ακόμα 
και των ανοικτών 
καταστημάτων

Πρόεδρος ΔΕΥΑ Ναυπλίου
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Ο κορωνοϊός κάνει την ζωή μας πιο εύκολη
Θα εξυπηρετούνται μέσω ΚΕΠ ηλεκτρονικά και με κούριερ οι πολίτες

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και με σκο-
πό την βελτιστοποίηση της απομακρυσμένης 
παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων και πολιτών, 
Ένα ακόμα βήμα που συμπληρώνει τις υπηρε-
σίες που υλοποιούνται από το gov.gr μέσω του 
υπολογιστή ή του κινητού και αφορά πολίτες 
υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, μια νέα διαδικασία εξυπηρέτησης μέσω 
των ΚΕΠ, μέσω τηλεφώνου και ταχυδρομείου 
ή courier.
Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Γιώργος Γεωργαντάς με εγκύκλιό του, προς τα 

ΚΕΠ αναφέρεται στη διαδικασία τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης για αιτήσεις που έχουν επείγο-
ντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή 
δικαιολογητικών. 
Η ίδια υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
παρέχεται και για πιστοποιητικά που απαιτούν 
συνυποβολή δικαιολογητικών, εφόσον ο πολί-
της τα αποστείλει ηλεκτρονικά.
Η παράδοση των παραγόμενων εγγράφων και 
πιστοποιητικών θα πραγματοποιείται χωρίς 
χρέωση.
Επιπλέον, για επείγοντα αιτήματα που απαιτούν 

την συνυποβολή δικαιολογητικών τα οποία δεν 
μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό τρόπο 
από τον αιτούντα, θα παρέχεται η δυνατότητα 
παραλαβής τους από την οικία του πολίτη μετά 
από τηλεφωνική εντολή στο ΚΕΠ.  
Σύμφωνα με προηγούμενη Εγκύκλιο του αρμό-
διου Υφυπουργού, για τον επείγοντα χαρακτή-
ρα πρέπει να πληρείται τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες προ-
ϋποθέσεις:
1) Το αίτημα να 
αφορά την κά-

λυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέ-
κυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020,
2) Το αίτημα να αφορά επείγουσα οικογενειακή 
ή επαγγελματική ανάγκη,
3) Το αίτημα να αφορά οποιαδήποτε άμεση 
ανελαστική προθεσμία.
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Άκυρος 
Έρωτας. Δύο 
φασιστικά 
τελικά ςς, 
στην άκρη 
των λέξεων 
που είπε 
τσαλαπατούσαν 
την επιθυμία της 
για αγάπη. Με 
τον αντίχειρα 
και τον δείκτη 
σχημάτισε μια 
παλλόμενη 
καρδούλα, την 
έστελνε προς 
τον νεαρό

Έρωτας στα χρόνια του ιού
Ένας ηλεκτρονικός ήχος ειδοποίησε τα 
Αγόρι, ήρθε η επιβεβαίωση για την σημε-
ρινή του έξοδο. 
-Σε τριάντα λεπτά από τώρα έχετε είκοσι 
πέντε λεπτά εξόδου. Έχει αδειοδοτηθεί και 
η Κοπέλα με την οποία ζητήσατε συνάντη-
ση.
Σηκώθηκε, πήγε στο αποστειρωμένο δω-
μάτιο. Φόρεσε την πλαστική αντισηπτική 
μπλούζα και το ειδικό νάιλον πλαστικό 
παντελόνι. 
Έδεσε με τα διπλά σκοινιά τα μπατζάκια 
και τον λαιμό της μπλούζας. Ψέκασε τις 
κόκκινες μπότες και πέρασε τα πόδια του 
μέσα. Ήταν πολύ ψηλές, έφταναν μέχρι το 
γόνατο του. Ρύθμισε τις αλυσίδες ανάμεσα 
στους αστραγάλους και τις συνέδεσε με τον 
ηλεκτρονικό μετρητή βημάτων. Σήμερα δι-
καιούνταν χίλια βήματα για την έξοδο του. 
Πεντακόσια για να πάει και πεντακόσια για 
να γυρίσει. Ούτε ένα βήμα παραπάνω, θα 
τον εμπόδιζε η  ηλεκτρονική βαδηναστυ-
νομία. 
Φόρεσε και το ειδικό κράνος. Στο γυαλί 
μπροστά στα μάτια του διάβασε την κόκ-
κινη ένδειξη, τριάντα έξι βαθμοί. Η ηλε-
κτρονική θερμομέτρηση του μεταφέρθηκε 
αυτόματα στις κρατικές υπηρεσίες. Άναψε 
μια πράσινη επιτρεπτική ένδειξη μπροστά 
από το αριστερό του μάτι. 
Σε πέντε λεπτά θα ξεκινούσε η έξοδος του.
Δεν έβρισκε τα γάντια του. Αγχώθηκε. 
-Αυξημένη καρδιακή λειτουργία. Προσο-
χή. (Διάβασε με κόκκινα γράμματα μπρο-
στά από το δεξί του μάτι.) 
-Μάνα, που είναι τα γάντια μου;
-Πάλι θα βγεις γιέ μου; (!!!)
-Μάνα, είμαι μέσα πέντε μέρες. Δικαιούμαι 
τα είκοσι πέντε μου λεπτά. 
-Στον απολυμαντήρα είναι. Πάω να τα 
φέρω. Το κορίτσι πάλι; 
Κούνησε καταφατικά το κεφάλι του, τα 
πρόσωπο του κοκκίνισε. Νέα κόκκινη έν-
δειξη στο γυαλί 
-Αυξημένοι παλμοί. Ελέγξτε την συμπερι-
φορά σας. 
Το Αγόρι, σε αντίθεση με τους φίλους του 
γνώρισε μέσω διαδικτύου μια πραγματική 
Κοπέλα, άνθρωπο. 
Οι υπόλοιποι της ηλεκτρονικής παρέας 
πια, τα είχαν «φτιάξει» με ηλεκτρονικό κο-
ρίτσι. Απάντησαν σε ένα μεγάλο ψυχολο-
γικό ερωτηματολόγιο, έδωσαν συνέντευξη 
μέσω τηλεδιάσκεψης. Έγινε επεξεργασία 
των στοιχείων του καθενός από τις Αρχές 
και τους έστειλαν το ολόγραμμα της ηλε-
κτρονικής τους φιλενάδας! Ζούσαν την 
εποχή του άυλου κυριολεκτικά άπιαστου 
έρωτα. 
Η Κοπέλα ήταν και αυτή το ίδιο γενναία 
όπως αυτός. Κρατώντας όλα τα μέτρα 
ασφαλείας θα βρίσκονταν σε ανοιχτούς 
χώρους. 
Η μητέρα έφερε τα καθαρά γάντια.
-Δεν μπορείτε να βρίσκεστε μέσω υπολο-
γιστή; 
-Θέλω να την δω!
Έφτασε στο κουβούκλιο απολύμανσης 
στην εξώπορτα της πολυκατοικίας. Ένας 
αυτόματος μηχανισμός τον ψέκασε απο-
λυμαντικό. 
Είχε βιαστεί, μπήκε πέντε λεπτά νωρίτερα. 
Κάθισε μέσα και περίμενε στο γυάλινο ορ-
θογώνιο παραλληλόγραμμο. 
-Ο χρόνος και η διαδρομή σας ξεκινάνε σε 
δέκα δευτερόλεπτα. Χίλια βήματα, είκοσι 
πέντε λεπτά χρόνος. 

Δεν τον ένοιαζε η απόσταση. Εκατό βή-
ματα ήταν η απόσταση μέχρι το Πάρκο 
Συνάντησης. Άλλο τόσο ήταν περίπου η 
απόσταση για την κοπέλα. Λίγο παραπάνω 
χρόνο ήθελε, ήταν η δεύτερη φορά που θα 
την συναντούσε. 
Έφτασε στο Πάρκο σχεδόν ταυτόχρονα με 
την Κοπέλα. 
Σήκωσε το πλαστικοντυμένο  χέρι του και 
την χαιρέτησε, το ίδιο και εκείνη. Αμέσως 
έλαβαν την κόκκινη γραπτή ένδειξη στο 
κράνος τους. 
-Αυξημένοι καρδιακοί παλμοί. Σταματήστε 
αμέσως . Επεξεργασία δεδομένων. (Οι αλυ-
σίδες κλείδωσαν και των δυο τα πόδια. Σε 

λίγα δευτερόλεπτα ήρθε η πράσινη εντολή 
στα κράνη τους.) Έρωτας ανθρώπων, μπο-
ρείτε να συνεχίσετε. 
Το Πάρκο Συνάντησης ήταν ένας μεγάλος 
ανοιχτός χώρος. Στην Νέα Πόλη δεν υπήρ-
χαν ημικυκλικές και κυκλικές αρχιτεκτο-
νικές δομές. Όλα ήταν οριοθετημένα και 
ελεγχόμενα μέσα από ορθογώνια, ορατά 
διάφανα,πλαίσια. 
Δέκα μεγάλα γυάλινα κουβούκλια παρα-
ταγμένα στην σειρά και σε απόσταση πέ-
ντε μέτρων το ένα από το άλλο. Σε κάθε 
γυάλινο κουτί ανάμεσα στα δυο καθίσματα 
υπήρχε ένα προστατευτικό τζάμι, οθόνη 
ενδείξεων. Με ασύρματους μηχανισμούς 
το κουβούκλιο μετρούσε ζωτικές λειτουρ-
γίες,, θερμοκρασία, την ποσότητα του αέρα 
που κατανάλωναν.
 Με το πάτημα ενός μοχλού με το πόδι, ση-
κώνονταν από το έδαφος η καρέκλα του 
καθενός. Με την λήξη του χρόνου επικοι-
νωνίας βυθίζονταν στην υπόγεια απολυ-
μαντική θέση τους. 
Οι δυο νέοι διάβασαν τα πράσινα γράμμα-
τα στις οθόνες τους. 
-Κανονικές λειτουργίες, αυξημένος καρ-
διακός παλμός, ανθρώπινος έρωτας, μπο-
ρείτε να καθίσετε.
Κάθισαν. 
-Μ΄ αγαπάς; (Ρώτησε η κοπέλα.) 
-Ότι νοιώθεις. (Της απάντησε με ένα πονη-
ρό βλέμμα.) 
-Δεν νοιώθω, μόνο κατανοώ και εκτελώ 
εντολές. Μ΄ αγαπάς;   
-Σ΄ αγαπώ.
-Θέλω να σε αγγίξω. (Άπλωσε το χέρι της 
στο τζάμι, αυτόματα αντανακλαστικά έκανε 
και αυτός το ίδιο.)
-Αποσύρετε αμέσως τις παλάμες σας. 
ΑΜΕΣΩΣ. Η συνάντηση σας θα διακοπεί. 
Ένα προειδοποιητικό στιγμιαίο  μαύρισμα 
της γυάλινης οθόνης, ένα τράνταγμα στα 
καθίσματα τους και ένα ήπιο σφίξιμο των 
αλυσίδων, τους ανάγκασε να μαζέψουν τα 
χέρια τους.
-Έχω ξεχάσει τι θα πει ακουμπάω, αγγίζω, 
νοιώθω, θέλω να τα πετάξω όλα αυτά. (Η 
Κοπέλα έβαλε τα χέρια της στο λαιμό του 

κράνους.)
-Μην το κάνεις αυτό. Δεν θα μας αφήσουν 
να βρεθούμε ξανά. 
Η Κοπέλα έβαλε τα χέρια της πάνω στον 
πάγκο. 
Η σκηνή θύμιζε αμερικάνικη αστυνομική 
ταινία. Συγγενείς κρατουμένων επικοινω-
νούν μαζί τους σε ειδικά διαμορφωμένες 
αίθουσες.  Το μολυσμένο περιβάλλον μάλ-
λον φυλάκισε ισόβια τα ανθρώπινα νιάτα 
τους.  
Η ασύρματη επεξεργασία των βιολογικών 
τους δεδομένων έστειλε νέο γραπτό μήνυ-
μα.
-Άκυρο, έρωτας. Μπορείτε να συνεχίσετε. 
( Έγραφε η πράσινη επιτρεπτική ένδειξη.) 
-Άκυρος έρωτας. (Ψιθύρισε η κοπέλα.) 
Δύο φασιστικά τελικά ςς, στην άκρη των 
λέξεων που είπε τσαλαπατούσαν την επι-
θυμία της για αγάπη. Με τον αντίχειρα και 
τον δείκτη σχημάτισε μια παλλόμενη καρ-
δούλα, την έστελνε προς τον νεαρό 
-Σου έφερα ένα δώρο. (Είπε ο νεαρός.)
-Δεν επιτρέπεται να το παραλάβω.
-Μπορείς, θα στο στείλω ασύρματα στο 
κινητό σου. Στο υπόγειο του παππού μου 
βρήκα τις ταινίες του και τους υπολογιστές 
του. Κατέβασα σε αρχείο την ταινία «Μ΄α-
γαπάς;» του Πανουσόπουλου.
Με γρήγορες επιδέξιες κινήσεις έστειλε το 
αρχείο στο κινητό της. Η κοπέλα το άνοιξε 
ενθουσιασμένη. Βρέθηκε στην κινηματο-
γραφική ενότητα όπου έρωτας και θάνα-
τος ανταμώνουν μέσα σε μια διαδρομή 
ενός λεωφορείου του ΚΤΕΛ. 
Ο Γιώργος ξύπνησε αλαφιασμένος. 
Η γυναίκα του δίπλα του ψιθυρωτούσε.

-Μ΄αγαπάς; 
-Ε, τι έγινε που είμαι; 
-Σπίτι σου. Πήρες να δεις για άλλη μια 
φορά την ταινία «Μια αιωνιότητα και μια 
μέρα» του Αγγελόπουλου. Είχες πιεί και τα 
τσιπουράκια σου ξεράθηκες στον ύπνο.
-Εσύ βρήκες την ευκαιρία, έτσι όπως 
ήμουν ημιναρκωμένος να με ρωτήσεις για 
άλλη μια φορά «μ΄αγαπάς;». Έτσι εξηγείται. 
-Τι εξηγείται έτσι; 
-Ονειρεύτηκα τον έρωτα στα χρόνια του 
ιού, επηρεάστηκα από τα γεγονότα. Τα ψι-
θυριστά ερωτι(κο)ματικά σου επηρέασαν 
τον ονειρικό χωρόχρονο, είδα και ένα από-
σπασμα από την ταινία του Πανουσόπου-
λου «Μ΄ αγαπάς;»
-Μάλιστα αγάπη μου, εδώ ο κόσμος καίγε-
ται και εσύ ταινίες ονειρεύεσαι. 
-Θα κάτσεις να δούμε την ταινία; 
-Τόσες φορές την είδαμε την ξέρω, απ΄ 
έξω  και ανακατωτά την έχω μάθει. Να μην 
βάλεις τίποτα. 
-Γιατί; 
-Έχουμε διάγγελμα από τον πρωθυπουργό, 
πάμε για απαγόρευση της κυκλοφορίας. 
Μπορεί το όνειρο σου να είναι προφητικό. 

*Η σημερινή ιστορία επηρεασμένη 
από τρέχοντα γεγονότα γράφτηκε λί-
γες ώρες πριν από τα διάγγελμα απα-
γόρευσης της κυκλοφορίας. 
**Η ιστορία γράφτηκε στις 22 Μαρτί-
ου, λόγω των γεγονότων παρέμεινε 
σε ηλεκτρονική  καραντίνα. Πέρασαν 
ήδη δυο κρίσιμες εβδομάδες ήρθαν οι 
επόμενες δυο και τα προσωρινά μέτρα 
συνεχίζονται…….  
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας
«Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και μάθηση».  
Τίτλος τηλεοπτικής εκπομπής

Επί ώρα δύο δημοσιογράφοι, ρωτούσαν έναν «ειδικό» για το πώς δέν θα 
χάσουν τίς διδακτικές ώρες τα παιδιά, τώρα που έχει επιβληθεί πλήρης 
απαγόρευση τής κυκλοφορίας.
Αυτό που έκανε όμως αλγεινή εντύπωση, είναι ο πλήρης λεκτικός απο-
προσανατολισμός τών ακροατών με τήν συνεχή επανάληψη τού όρου 
εκπαίδευση και εκπαιδευτικός. 
Όλοι μας βέβαια έχουμε εντοπίσει, ότι όλων τών δεινών η αιτία, οφεί-
λεται στην στρεβλή παιδεία που προσφέρεται στις ημέρες μας από τήν 
Πολιτεία προς τούς νέους μας.
Όμως η λέξη «παιδεία» λείπει παντελώς όταν ανοίγει μια τέτοια συζή-
τηση.
Ταυτόχρονα λείπει και η λέξη «παιδαγωγός», αντικατασταθείσα από τήν 
απολύτως άσχετη λέξη «εκπαιδευτικός»!
Αυτή η τελευταία λέξη, έχει επιφέρει και κακοήθεις εξαλλαγές στην αλ-
ληλουχία τών εννοιών που συνδέονται με ό,τι ευγενέστερο δημιουργή-
θηκε στους αιώνες: Τήν Ελληνική Παιδεία.
Τούς ακούς να προφέρουν ασυνείδητα (δηλαδή μη συνειδητά) για το 
εκπαιδευτικό σύστημα τής χώρας!
Εκπαίδευση όμως χρειάζεται πχ ο ειδικευόμενος στη χειρουργική, ή ο 
νεοσύλλεκτος στον χειρισμό τών όπλων ή η κορδελιάστρα στον χειρισμό 
τής ραπτομηχανής κοκ.
Αλλά μέχρις εκείνο το σημείο, τα παιδιά (από 6 έως 18 ετών), δέν χρει-
άζονται (σχεδόν) κανενός είδους εκπαίδευση. Όλα όμως τα παιδιά χρει-
άζονται απαραιτήτως ΠΑΙΔΕΙΑ, η οποία προσφέρεται από τούς ΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΟΥΣ και ποτέ από τούς εκπαιδευτές. (Επικράτησε να τούς λένε 
εκπαιδευτικούς, ίσως για να μη θυμίζουν τούς εκπαιδευτές τών συμπα-
θέστατων τετράποδων, κυρίως σκύλων).   
Στην πατρίδα μας, τήν Ελλάδα, κατά τήν περίοδο τής Δημοκρατίας, η 
ΠΑΙΔΕΙΑ περιείχε 3 ισότιμους και ισάξιους παράγοντες:   
1ος παράγων Η ΓΝΩΣΗ
2ος παράγων Η ΤΕΧΝΗ
3ος παράγων Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Σήμερα η Τέχνη και ο Αθλητισμός παραμερίστηκαν, η δε Γνώση μετα-
τράπηκε σε πληροφορία.
Κανείς δέν ασχολείται με τήν ζωγραφική, τήν αρχιτεκτονική ή τήν αγαλ-
ματοποιία τα δε μουσικά Λύκεια λιμοκτονούν και όσα ελάχιστα ακόμη 
επιζούν, παράγοντας θαυμαστό πολιτισμό, είναι επειδή χρηματοδοτού-
νται συνήθως από Έλληνες τού εξωτερικού. 
Όσο για τόν αθλητισμό, συμβαίνει κάτι το εξόχως δυσάρεστο: Άλλαξαν 
τόν ορισμό τού Αθλητισμού, και τόν ταύτισαν με τα απολύτως άλλης 
φιλοσοφικής δομής και ψυχολογίας, παίγνια. 
Έτσι δέν έμεινε κανείς από τούς τρείς παράγοντες τής Παιδείας ζωντα-
νός.   
Η επί τού προκειμένου απόλυτη προσποίηση αλλά και η πλήρης εξαπά-
τηση, συμβαίνει με τήν ψευδεπίγραφη και ανειλικρινή διατήρηση τού 
όρου «παιδεία» στο συγκεκριμένο υπουργείο («Υπουργείο Παιδείας» το 
λένε!), τη στιγμή που όλοι πλέον έχουν λησμονήσει τούς παιδαγωγούς 
και τήν παιδαγωγία. 
Το απολύτως όμως αποκαρδιωτικό είναι, ότι δίχως να αισχύνονται, αλ-
λοίμονο ομιλούν όλοι τους ασταμάτητα, για εκπαίδευση και για εκπαι-
δευτικό σύστημα και για εκπαιδευτικούς…

     Ναύπλιον 29.3.20
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 
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Αθήνα,  20 Μαρτίου 2020
Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2019

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -   2020: ΕΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο ξεκίνημα της νέας δεκαετίας, η ελληνική οικονομία έχει δι-
ορθώσει τις μείζονες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές ανι-
σορροπίες που προκάλεσαν την οικονομική κρίση και προσπαθεί 
να επιταχύνει το βηματισμό της προς μια διατηρήσιμη αναπτυξιακή 
τροχιά. Στο δρόμο της έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από ση-
μαντικές προκλήσεις, σε μεγάλο βαθμό ως απόρροια της οικο-
νομικής κρίσης, καθώς και εξωτερικούς κινδύνους. Η εξάπλωση 
του κορωνοϊού που προκαλεί τη νόσο Covid-19 και η όξυνση του 
προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος επηρεάζουν κατα-
λυτικά τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και θέτουν, 
προσωρινά, μεγάλα εμπόδια στην πορεία προς την κανονικότητα. 
Η πανδημία του κορωνοϊού δοκιμάζει τις κοινωνικές και οικονομι-
κές αντοχές όλου του πλανήτη και απαιτεί άλλο επίπεδο διεθνούς 
επιστημονικής, κοινωνικής και οικονομικής συνεργασίας από αυτό 
που ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι αγορές ομολόγων και κεφαλαίων 
έχουν ήδη υποστεί μεγάλες απώλειες, με τις πιο αδύναμες οικο-
νομίες να πλήττονται περισσότερο.    
Παρά την αναιμική μεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ελ-
ληνική οικονομία συνέχισε να ανακάμπτει μέχρι πρόσφατα, όπως 
μαρτυρούν οι θετικές επιδόσεις που καταγράφηκαν σε βασικούς 
μακροοικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες. Η ισχυρή 
ανοδική τάση του δείκτη οικονομικού κλίματος και η ενίσχυση του 
δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών υποδήλωναν, μέχρι πρότινος, 
συνέχιση και επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής. Παράλληλα, 
καταγράφηκαν θετικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα, με 
αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων και βελτίωση των συνθηκών 
χρηματοδότησης των τραπεζών, που συνέβαλαν στην ενίσχυση της 
ρευστότητάς τους και επέτρεψαν την αύξηση της τραπεζικής χρη-
ματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Εξάλλου, η 
ανάκτηση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα επέφερε την 
πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2019. Επιπρόσθετα, η πρόσφατη κατάργηση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
της απόφασης του Μαρτίου 2015, με την οποία είχαν επιβληθεί 
ανώτατα όρια στην αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων από τις 
ελληνικές τράπεζες, πιστοποίησε την ανάκτηση της εμπιστοσύνης 
στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 
Η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ο προσανατολισμός του δημοσι-
ονομικού μίγματος προς μια πολιτική περισσότερο φιλική προς την 
ανάπτυξη, με κύριο χαρακτηριστικό την εκλογίκευση του φορολο-
γικού βάρους και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), οι ιδιωτικοποιήσεις και 
η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων είναι 
οι σημαντικότεροι άξονες της προσπάθειας για την ενίσχυση της 
αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 
Πολλά από τα μεσοπρόθεσμα αυτά στοιχεία της οικονομικής πολι-
τικής πρέπει να διατηρηθούν και στις σημερινές έκτακτες οικονο-
μικές συνθήκες, άλλα όμως πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.
Επιβράβευση της προόδου που σημείωσε η Ελλάδα είναι η ανα-
βάθμιση του αξιόχρεου της χώρας κατά μία βαθμίδα τον Οκτώβριο 
του 2019 από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s και πιο 
πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 2020, από τον οίκο Fitch, αλλά και 
η βελτίωση της θέσης της χώρας κατά επτά βαθμίδες όσον αφο-
ρά το δείκτη αντίληψης της διαφθοράς που καταρτίζει η Διεθνής 
Διαφάνεια. Σε ένα διεθνές περιβάλλον αρνητικών αποδόσεων, 
οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων 
κατέγραψαν συνεχή και ταχεία αποκλιμάκωση, η οποία μόλις 
προσφάτως ανατράπηκε λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, με 
τα περιθώρια (spreads) να αυξάνονται σημαντικά τις τελευταίες 
ημέρες. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις καταδεικνύουν, μεταξύ άλ-
λων, τη σημασία που έχει η συμμετοχή των ελληνικών κρατικών 
ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά ση-
μαντική η απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 
στις 18 Μαρτίου να εφαρμόσει εξαίρεση (waiver) από το γενικό 
κανόνα επιλεξιμότητας ομολόγων για τα ελληνικά κρατικά ομό-
λογα με το νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων που συνδέεται με 
την πανδημία (PEPP) ύψους 750 δισεκ. ευρώ και θα διαρκέσει 
τουλάχιστον έως το τέλος του 2020.
Για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να ενταχθεί με αξιώσεις στο 
νέο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, θα πρέπει να εντείνει τις προ-
σπάθειές της για την αντιμετώπιση μιας σειράς από περιορισμούς 
και προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται, με έμφαση στη 
μείωση του μεγάλου επενδυτικού κενού, στη δημιουργία πολλών 
και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης 
και υψηλής εξειδίκευσης, στην αποκλιμάκωση του υψηλού απο-
θέματος των ΜΕΔ και στη μείωση του δημόσιου χρέους. Παράλ-
ληλα, η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων 
και αποκρατικοποιήσεων, με τις προσαρμογές που επιβάλλουν 
οι έκτακτες συνθήκες, συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών 
προοπτικών. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και ο εξορθολογισμός 
των δημοσιονομικών στόχων. Η προσαρμογή του στόχου για το 
πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα σε χαμηλότερα επίπεδα 
από εκείνα που ισχύουν σήμερα συνεπάγεται οφέλη, αρκεί να 
μην είναι τέτοια η μείωση του πλεονάσματος που να ανατρέπει τη 
βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.
Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ιδωθεί και η πρόσφατη θετική από-
φαση του Eurogroup της 16ης Μαρτίου, το οποίο, αξιοποιώντας τις 
διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης περί ευελι-
ξίας στην εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων σε περίπτωση 
δυσμενών οικονομικών εξελίξεων λόγω έκτακτων γεγονότων, 
εξαιρεί, για όλα τα κράτη-μέλη, τις δημοσιονομικές επιπτώσεις 
που σχετίζονται με τα προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Επιπλέον, η λειτουργία των αυτόματων 
σταθεροποιητών στην οικονομία δεν θα επηρεάσει τη συμμόρφω-
ση με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Τέλος, στην περίπτωση της 
Ελλάδος, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση της προ-
σφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης θα εξαιρεθούν από τον υπολο-
γισμό του στόχου του δημοσιονομικού αποτελέσματος. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Το 2019 η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας δια-
τηρήθηκε, παρά την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο 
ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές διαμορφώθηκε σε 
1,9%, όπως και το 2018, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός της οικονομίας 
της ζώνης του ευρώ επιβραδύνθηκε σε 1,2% από 1,9% το 2018. 
Το 2020 η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα καθοριστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊ-
ού στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο οικονομικός 
αντίκτυπος εκδηλώνεται μέσω τριών διαύλων. Από την πλευρά της 
ζήτησης, με επιβράδυνση των ελληνικών εξαγωγών, τόσο αγαθών 
όσο και υπηρεσιών (μεταφορές, ναυτιλία και τουρισμός), και της 
εγχώριας κατανάλωσης και των επενδύσεων. Από την πλευρά της 
προσφοράς, με διατάραξη στις διεθνείς και περιφερειακές αλυ-
σίδες εφοδιασμού ενδιάμεσων και κεφαλαιακών αγαθών, καθώς 
και με το κλείσιμο επιχειρήσεων για να περιοριστεί η πανδημία. 
Από την πλευρά του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 
αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω της επανατιμολόγησης 
των κινδύνων διεθνώς οδηγεί στην επιδείνωση των όρων και 

του κόστους άντλησης νέας χρηματοδότησης για τις τράπεζες, τις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς και για το Ελληνικό Δημό-
σιο. Ήδη παρατηρείται πολύ σημαντική αύξηση των περιθωρίων 
(spreads) τις τελευταίες ημέρες, ιδιαιτέρως στην περίπτωση της 
Ελλάδος, στις αγορές ομολόγων, οι οποίες, ούτως ή άλλως, πα-
ρουσιάζουν πολύ έντονη μεταβλητότητα. 
Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα 
επιβραδυνθεί σημαντικά το 2020, δεδομένων των επιπτώσεων 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Οι επιπτώσεις αυτές προς το 
παρόν δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, δεδομέ-
νου ότι δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία και η πανδημία 
είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ εκτιμάται ότι 
θα είναι μηδενικός το 2020, αντί 2,4% που ήταν η πιο πρόσφατη 
πρόβλεψη μετά την ενσωμάτωση των στοιχείων των Εθνικών Λο-
γαριασμών για το δ΄ τρίμηνο του 2019 (6 Μαρτίου 2020). Η προς 
τα κάτω αναθεώρηση της πρόβλεψης του ρυθμού ανάπτυξης κατά 
επιπλέον 2,4 ποσοστιαίες μονάδες οφείλεται στην ενσωμάτωση 
των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Με βάση τα 
τελευταία στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας, η πιθανότερη 
εκδοχή είναι ότι θα υπάρξει σημαντική αρνητική επίπτωση στην 
οικονομία τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020, η οποία θα αντισταθμι-
στεί μερικώς τα δύο τελευταία τρίμηνα. Η επιβράδυνση του ρυθμού 
οικονομικής μεγέθυνσης θα προέλθει κυρίως από διαταραχές στην 
πλευρά της ζήτησης, με μείωση της εξωτερικής ζήτησης αγαθών 
και υπηρεσιών και της εγχώριας ζήτησης, αφού πλήττονται ιδι-
αιτέρως τομείς όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, το εμπόριο, η 
εστίαση και η ψυχαγωγία. Ουδείς σήμερα μπορεί να προβλέψει με 
ακρίβεια την εξέλιξη της πανδημίας, ενώ οι επιπτώσεις της στις 
εθνικές οικονομίες θα εξαρτηθούν και από τα εθνικά και διεθνή 
δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα που λαμβάνονται. Το βασικό 
σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος ενσωματώνει υποθέσεις για τα 
αντισταθμιστικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το 2019, η εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής χαρακτη-
ρίστηκε από την τήρηση των συμφωνηθέντων στο πλαίσιο της 
ενισχυμένης εποπτείας, την προσήλωση στην υλοποίηση των δη-
μοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και, μετά τις εκλογές του Ιουλίου, 
την ανασύνθεση του δημοσιονομικού μίγματος με κύρια αλλαγή 
την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους. Η μεταβολή της δημο-
σιονομικής πολιτικής προς αναπτυξιακή κατεύθυνση και, κυρίως, 
η έμφαση στις μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα την ταχεία 
αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων σε 
νέα ιστορικά χαμηλά, η οποία επέτρεψε την άνετη πρόσβαση του 
Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές για 
άντληση φθηνών κεφαλαίων, καθώς και την πρόωρη αποπληρωμή 
μέρους του δανείου του ΔΝΤ.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ταμειακά στοιχεία της γενικής κυβέρ-
νησης για το 2019 υπήρξε, για πέμπτο συνεχές έτος, υπέρβαση 
του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο εκτιμάται, 
σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, ότι έκλεισε κοντά στο 4% 
του ΑΕΠ. 
Για το 2020, μέχρι προσφάτως η πρόβλεψη ήταν ότι θα επιτευχθεί 
ο δημοσιονομικός στόχος, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός 
αναπτυξιακού και δημοσιονομικά ουδέτερου μίγματος πολιτικής με 
κύρια χαρακτηριστικά την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους και 
την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όμως, η εξάπλωση 
της πανδημίας του κορωνοϊού αφενός δημιουργεί νέες υψηλές 
δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου, τη στήριξη των επιχει-
ρήσεων και τη διαφύλαξη της απασχόλησης και αφετέρου έχει ση-
μαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 
και, κατά συνέπεια, στα κρατικά έσοδα. Με αυτά τα δεδομένα, το 
πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να 
διαμορφωθεί αρκετές ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ κάτω από τον 
αρχικό στόχο 3,5% του ΑΕΠ, αν και αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια. Λόγω όμως της ευελιξίας 
που ενσωματώνεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για 
έκτακτες συνθήκες, η διαμόρφωση του δημοσιονομικού αποτελέ-
σματος σε χαμηλότερα επίπεδα δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία 
περίπτωση ως παραβίαση του στόχου.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοσιονομική πολιτική σήμερα, 
που μεταβάλλει ριζικά όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι να 
αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται ώστε να εξα-
σφαλίσει τη χρηματοδότηση των δαπανών για την αντιμετώπιση 
της νόσου του κορωνοϊού και να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές 
επιδράσεις στην πραγματική οικονομία, με τέτοιο τρόπο ώστε να 
υπάρξει η μικρότερη δυνατή επίπτωση στη βιωσιμότητα του δη-
μόσιου χρέους. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το 2019 καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση του ρυθμού αύ-
ξησης του παγκόσμιου εμπορίου σε 1%, από 3,7% το 2018, ως 
αποτέλεσμα του εντεινόμενου εμπορικού προστατευτισμού και της 
αυξημένης αβεβαιότητας. Η επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου 
έπληξε την εξωτερική ζήτηση και τη βιομηχανική παραγωγή και 
οδήγησε σε συγκρατημένη μεγέθυνση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 
2,9%, που ήταν ο χαμηλότερος ρυθμός της δεκαετίας, έναντι 3,6% 
το 2018.
Ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ υπο-
χώρησε σε 1,2% από 1,9% το 2018, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της 
εξασθένησης της εξωτερικής ζήτησης. Ωστόσο, η επιβράδυνση της 
ανάπτυξης της οικονομίας της ζώνης του ευρώ συγκρατήθηκε από 
την εγχώρια ζήτηση, που παρέμεινε ισχυρή λόγω αύξησης της 
απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και από τη 
συνεχιζόμενη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών λόγω 
της διατήρησης της διευκολυντικής κατεύθυνσης της ενιαίας νο-
μισματικής πολιτικής.
Η εξάπλωση του κορωνοϊού συνιστά σήμερα τη μεγαλύτερη πηγή 
κινδύνου για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία, αφού 
άμεσες είναι οι συνέπειες στη βιομηχανία μέσω διαταράξεων 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στον 
τουρισμό, αλλά και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι οικονο-
μικές επιπτώσεις δεν μπορούν ακόμη να ποσοτικοποιηθούν με 
ακρίβεια, παρά μόνο να εκτιμηθούν με βάση διάφορα υποθετικά 
σενάρια. Σύμφωνα με το μετριοπαθές σενάριο του ΟΟΣΑ, υπό την 
προϋπόθεση δηλαδή μιας περιορισμένης και ήπιας εξάπλωσης του 
κορωνοϊού, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας για 
το 2020 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 2,4%, θα είναι δηλαδή κατά 
0,5 της ποσοστιαίας μονάδας χαμηλότερος έναντι της πρόβλεψης 
του Νοεμβρίου του 2019. Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, στο 
ενδεχόμενο δηλαδή μιας ευρύτερης εξάπλωσης της νόσου και γε-
νικευμένης διάχυσης των επιπτώσεων, ο ρυθμός ανάπτυξης της 
παγκόσμιας οικονομίας θα περιοριστεί στο 1,5%. Μετά τις τελευ-
ταίες εξελίξεις φαίνεται ότι το μετριοπαθές σενάριο του ΟΟΣΑ έχει 
ελάχιστες πιθανότητες να υλοποιηθεί. 
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες μακροοικονομικές προβολές 
των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ (Μάρτιος 2020), για την οικονο-
μία της ζώνης του ευρώ προβλέπεται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης το 
2020 θα περιοριστεί στο 0,8%, από 1,1% που ήταν η προηγούμενη 

πρόβλεψη (Δεκέμβριος 2019), υπό την προϋπόθεση μιας περιο-
ρισμένης εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ειδικότερα, εκτιμάται πολύ 
αδύναμη μεγέθυνση το πρώτο εξάμηνο του έτους και βελτίωση το 
δεύτερο εξάμηνο, καθώς η εξωτερική ζήτηση σταδιακά θα ανα-
κάμπτει, οι κυβερνήσεις συντονισμένα θα έχουν ήδη λάβει αντι-
σταθμιστικά δημοσιονομικά μέτρα, ενώ η επεκτατική νομισματική 
πολιτική θα συμβάλλει και αυτή στην οικονομική ανάκαμψη. Οι αρ-
νητικές επιπτώσεις οφείλονται τόσο στις διαταράξεις στις αλυσί-
δες εφοδιασμού και παραγωγής, λόγω των προληπτικών αλλά και 
των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή ευρύτερης διασποράς 
της πανδημίας, όσο και στη χειροτέρευση της εμπιστοσύνης. Στην 
περίπτωση δε που η εξάπλωση του κορωνοϊού ενταθεί χρονικά 
και γεωγραφικά, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη δυσμενέστερες. 
Συγκεκριμένα, βάσει δύο εναλλακτικών δυσμενών σεναρίων, σε 
πιθανή ένταση της πανδημίας με μεγαλύτερη διασπορά στη ζώνη 
του ευρώ ή και με επιπλέον διαταραχές στις διεθνείς χρηματοπι-
στωτικές αγορές και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εκτιμάται 
ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης το 2020 θα επιβραδυνθεί περαιτέρω 
κατά 0,6 έως 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή η οικονομία της 
ζώνης του ευρώ είναι πολύ πιθανόν να εισέλθει σε αρνητικούς 
ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη ζώνη του ευρώ σήμερα, που θέτει 
σε δεύτερη μοίρα όλα τα προηγούμενα, είναι η προστασία της αν-
θρώπινης ζωής και η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής, καθώς 
και η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών 
επιπτώσεων στην οικονομία και κοινωνία από την εξάπλωση 
του κορωνοϊού. Αν και η μέχρι τώρα αντίδραση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), της Ευρωομάδας 
(Eurogroup) και ιδιαιτέρως των ίδιων των κρατών-μελών μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί θετική, είναι σαφές ότι απαιτείται ακόμη 
μεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμός σε επιστημονικό αλλά 
και σε δημοσιονομικό/νομισματικό επίπεδο, όπου η ευελιξία και 
ο ρεαλισμός πρέπει να υπερισχύσουν. Επειδή οι δυνατότητες των 
κρατών-μελών δεν είναι οι ίδιες, η επίδειξη συνοχής, αλληλεγγύ-
ης και ευελιξίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας και η παροχή 
διευκολύνσεων στα κράτη-μέλη που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη 
ή έχουν δημοσιονομικές δυσκολίες είναι καταλυτικής σημασίας 
για την καταξίωση της διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ στη 
συνείδηση των πολιτών αυτή την κρίσιμη περίοδο.

ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τη διασπορά 
του κορωνοϊού και τους κινδύνους που δημιουργεί για την οικο-
νομία της ζώνης του ευρώ, τις αγορές και το πλαίσιο άσκησης της 
νομισματικής πολιτικής και είναι σε εγρήγορση προκειμένου να 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών των κιν-
δύνων. Ως πρώτη αντίδραση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στη 
συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου αποφάσισε τη λήψη ολοκληρωμέ-
νης δέσμης μέτρων νομισματικής πολιτικής, ενώ και το Εποπτικό 
Συμβούλιο (Supervisory Board) της ΕΚΤ έλαβε παραλλήλως μέτρα 
εποπτικά που διευκολύνουν τις τράπεζες, ώστε αυτές να μπορούν 
με τη σειρά τους να συνεχίσουν να δανειοδοτούν επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται από 
την πανδημία. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 
αποφάσισε: α) Διενέργεια, προσωρινά, πρόσθετων πράξεων πιο 
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (LTRO) με σκοπό την άμεση 
παροχή στήριξης σε ρευστότητα προς το χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα της ζώνης του ευρώ. Οι πράξεις αυτές παρέχουν έναν αποτελε-
σματικό μηχανισμό στήριξης. Θα διενεργούνται μέσω δημοπρασίας 
σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή και επιτόκιο ίσο με το 
μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και θα πα-
ρέχουν ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους με σκοπό την κάλυψη της 
περιόδου μέχρι την πράξη TLTRO-III που είναι προγραμματισμένη 
για τον Ιούνιο του 2020. β) Εφαρμογή σημαντικά ευνοϊκότερων 
όρων κατά την περίοδο Ιουνίου 2020-Ιουνίου 2021 σε όλες τις 
πράξεις TLTRO-III που εκκρεμούν στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, 
με σκοπό τη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων προς όσους 
έχουν πληγεί περισσότερο από την εξάπλωση του κορωνοϊού, ιδί-
ως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 
αυτής, το επιτόκιο θα είναι κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο 
από το μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται στις πράξεις κύριας ανα-
χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Για τους αντισυμβαλλομέ-
νους που διατηρούν τα επίπεδα χορήγησης πιστώσεών τους, το 
επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο και, στη διάρκεια της περιόδου που 
θα λήξει τον Ιούνιο του 2021, μπορεί να διαμορφωθεί έως και 
κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο της δι-
ευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Το μέγιστο συνολικό ποσό που 
μπορούν οι τράπεζες να δανειστούν μέσω των πράξεων TLTRO-III 
αυξάνεται στο 50% του υπολοίπου των αποδεκτών δανείων τους 
όπως είχε διαμορφωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2020. γ) Προσωρινή 
διάθεση συνολικού ποσού ύψους 120 δισεκ. ευρώ για πρόσθετες 
καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού μέχρι το τέλος του 2020, 
διασφαλίζοντας την ισχυρή συμβολή των προγραμμάτων αγοράς 
περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού τομέα. Σε συνδυασμό με 
τα υφιστάμενα προγράμματα αγοράς τίτλων (APP), το πρόγραμ-
μα αυτό θα στηρίξει τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης της 
πραγματικής οικονομίας σε περιστάσεις αυξημένης αβεβαιότητας. 
Στις 18 Μαρτίου η ΕΚΤ, στη δεύτερη και πιο καθοριστική για τις 
αγορές παρέμβασή της, αποφάσισε να διαθέσει συνολικά 750 
δισεκ. ευρώ, στο πλαίσιο έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων 
που συνδέεται με την πανδημία (Pandemic Emergency Purchase 
Programme - PEPP), στο οποίο θα γίνονται δεκτά και ελληνικά 
κρατικά ομόλογα, μέσω της επαναφοράς της εξαίρεσης (waiver) 
από τους γενικούς κανόνες επιλεξιμότητας ομολόγων.
Οι σημαντικές αυτές δράσεις της ΕΚΤ συμπληρώνουν τις δημοσιο-
νομικές δράσεις, τόσο σε επίπεδο ευρωζώνης όσο και σε εθνικό 
επίπεδο, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού στις οικονομίες των κρατών-μελών της ζώνης 
του ευρώ. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα το 2019 προσδιορίστηκαν από 
τη βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία, τη διατήρηση της κεφα-
λαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο, τη συνεχιζόμενη 
ανάκαμψη της πιστωτικής επέκτασης προς τις μη χρηματοπιστω-
τικές επιχειρήσεις, την άνοδο των τραπεζικών καταθέσεων του 
ιδιωτικού τομέα και την περαιτέρω μείωση του αποθέματος των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς των τραπε-
ζών, το οποίο όμως παραμένει πολύ υψηλό. Η βελτίωση της λει-
τουργικής κερδοφορίας οφείλεται κυρίως σε μη επαναλαμβανό-
μενα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και στη συγκράτηση 
των εξόδων. Αντίθετα, μείωση εμφάνισε η οργανική κερδοφορία, 
κυρίως εξαιτίας της συρρίκνωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου 
των τραπεζών ως αποτέλεσμα αφενός της πώλησης θυγατρικών 
τους στο εξωτερικό και αφετέρου της υπέρβασης των αποπληρω-
μών δανείων σε σχέση με τις νέες εκταμιεύσεις, καθώς και της 
διενέργειας πρόσθετων προβλέψεων.
Ο περιορισμός του υψηλού αποθέματος των ΜΕΔ αποτελεί τη 
βασικότερη πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα. Η εφαρμογή 

του σχεδίου “Ηρακλής” αναμένεται να συμβάλει στην ταχύτερη 
αποκλιμάκωση του αποθέματος αυτού. Η παρατηρούμενη μέχρι 
στιγμής μείωση των ΜΕΔ σε συνδυασμό με τη βελτίωση των 
συνθηκών ρευστότητας συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθηκών 
τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, κυρίως προς 
τις επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Αντίθετα, ο ρυθμός μεταβολής 
της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης παρέμεινε αρνητικός.
Θετική ήταν η εξέλιξη των τραπεζικών καταθέσεων του ιδιωτικού 
τομέα, ως αποτέλεσμα της επανατοποθέτησης τραπεζογραμμα-
τίων και του επαναπατρισμού κεφαλαίων επενδεδυμένων σε 
χρηματοοικονομικά στοιχεία στο εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή ήταν 
ευνοϊκότερη στην περίπτωση των νοικοκυριών ως συνέπεια της 
αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματός τους, ενώ η δυναμική της 
αύξησης των καταθέσεων των μη χρηματοπιστωτικών επιχει-
ρήσεων εξασθένησε. Η βαθμιαία αποκατάσταση της καταθετικής 
βάσης των ελληνικών τραπεζών επέτρεψε αφενός τον τερματισμό 
της προσφυγής στο μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα 
(ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος και τον περιορισμό της άντλησης 
ρευστότητας μέσω των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευ-
ρωσυστήματος και, αφετέρου, τη συγκράτηση της υποχώρησης της 
πιστωτικής επέκτασης προς την οικονομία.
Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταθετών στο τραπεζικό 
σύστημα συνέβαλε ώστε να μην παρατηρηθεί εκροή καταθέσεων 
μετά την πλήρη άρση, το Σεπτέμβριο του 2019, και των τελευταίων 
περιορισμών στις διεθνείς πληρωμές και στη μεταφορά κεφαλαί-
ων στο εξωτερικό.
Στις 12 Μαρτίου 2020 το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε, 
όπως ήδη αναφέρθηκε, σειρά εποπτικών μέτρων ώστε να διασφα-
λίσει ότι οι τράπεζες που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της 
είναι σε θέση να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την πραγματική 
οικονομία εν όψει των αρνητικών επιπτώσεων αλλά και των προ-
κλήσεων στις επιχειρησιακές λειτουργίες τους από την εξάπλωση 
του κορωνοϊού. Η ανακοίνωση της ΕΚΤ έγινε σε συντονισμό με 
συναφή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT/ΕΒΑ) 
που αναφερόταν ειδικότερα στην αναβολή της διεξαγωγής της 
άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον τραπεζι-
κό τομέα της ζώνης του ευρώ κατά ένα έτος και σε σειρά άλλων 
παρεμβάσεων. Η ανακοίνωση της ΕΚΤ αναφέρεται σε μέτρα κε-
φαλαιακής ελάφρυνσης, καθώς και σε πολιτικές ευελιξίας στην 
εφαρμογή εποπτικών μέτρων για κάθε επιμέρους τράπεζα. 
Οι ελληνικές τράπεζες, κάνοντας χρήση των προαναφερόμενων 
νομισματικών και εποπτικών διευκολύνσεων της ΕΚΤ, προχώρη-
σαν ήδη σε ανακοίνωση δράσεων για τη διευκόλυνση επιχειρήσε-
ων σε κλάδους που θίγονται από την κρίση του κορωνοϊού.
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Κατά τη διάρκεια του 2019, οι τράπεζες συνέχισαν τις προσπάθειές 
τους στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του υψηλού αποθέματος 
των ΜΕΔ. Αν και το πρόβλημα των ΜΕΔ θεωρείται κυρίως απόρ-
ροια της ύφεσης, νομοθετικές παρεμβάσεις όπως η αναστολή των 
πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, η κατάχρηση του πλαισίου 
προστασίας από κατασχέσεις, καθώς και διάφορα άλλα νομικά και 
δικαστικά εμπόδια δεν επέτρεψαν την αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση του προβλήματος.
Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019 τα ΜΕΔ παρέμειναν σε υψηλό 
επίπεδο και ανήλθαν σε 68,0 δισεκ. ευρώ (ή 40,3% του συνόλου 
των δανείων, έναντι 3,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο τέλος 
Σεπτεμβρίου του 2019), μειωμένα κατά 13,8 δισεκ. ευρώ συγκρι-
τικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2018 και κατά 39,2 δισεκ. ευρώ 
έναντι του Μαρτίου 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο 
επίπεδο ΜΕΔ. Η υποχώρηση του αποθέματος των ΜΕΔ κατά τη δι-
άρκεια του 2019 οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις δανείων ύψους 
8,1 δισεκ. ευρώ και σε διαγραφές ύψους 4,3 δισεκ. ευρώ. 
Όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των 
ΜΕΔ, η στόχευση των τραπεζών είναι ο δείκτης ΜΕΔ να έχει δια-
μορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 20% στο τέλος του 2021. Ο ρυθ-
μός μείωσης των ΜΕΔ μπορεί να επιταχυνθεί περαιτέρω με την 
εφαρμογή λύσεων όπως του σχεδίου “Ηρακλής” (ν. 4649/2019). 
Σε επόμενο στάδιο και αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του, 
το σχέδιο “Ηρακλής” αναμένεται να πλαισιωθεί από την εφαρμογή 
και άλλων μέτρων ολιστικής προσέγγισης, όπως αυτά που έχει 
προτείνει στο πρόσφατο παρελθόν η Τράπεζα της Ελλάδος, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα και το ζήτημα που προ-
κύπτει από τη σημερινή κεφαλαιακή διάρθρωση των τραπεζών, 
με την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC) να αποτελεί 
δυσανάλογα μεγάλο μέρος των συνολικών κεφαλαίων. Σε κάθε 
περίπτωση, με την υλοποίηση του σχεδίου “Ηρακλής” θα είναι 
σημαντικό να υπάρξει αξιολόγηση των θεμελιωδών μεγεθών του 
ελληνικού τραπεζικού τομέα, κυρίως της οργανικής κερδοφορίας, 
του δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων και της ποιότητας των 
εποπτικών κεφαλαίων, ιδιαίτερα μετά την παρέλευση της πανδη-
μίας του κορωνοϊού. 
Όλα αυτά όμως τελούν υπό αναθεώρηση εν όψει των έκτακτων 
περιστάσεων και των συνθηκών μεγάλης αβεβαιότητας υπό τις 
οποίες καλείται να λειτουργήσει σήμερα το τραπεζικό σύστημα, 
όπως και η πραγματική οικονομία. Αναμένεται δηλαδή να επηρεα-
στεί αρνητικά η πορεία προς την επίτευξη του στόχου της σημαντι-
κής μείωσης του ποσοστού των ΜΕΔ το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα, όχι όμως και ο τελικός στόχος.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας πε-
ριλαμβάνουν σημαντικούς κινδύνους από ένα ασταθές διεθνές 
οικονομικό περιβάλλον, από γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου, από ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω 
κλιματικής αλλαγής, από την πρόσφατη έξαρση της προσφυγικής-
μεταναστευτικής κρίσης, κυρίως όμως από την εξάπλωση του 
κορωνοϊού, η οποία επηρεάζει σημαντικά την ελληνική οικονομία 
τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της 
προσφοράς, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό, 
στη ναυτιλία, στις μεταφορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά 
και στην εγχώρια ζήτηση λόγω της μείωσης της ιδιωτικής κατανά-
λωσης και των ιδιωτικών επενδύσεων. Στη φάση αυτή, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεωρεί την πρόβλεψή της 
για το ΑΕΠ το 2020 και εκτιμά μηδενικό ρυθμό μεταβολής, από 
2,4% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. 
Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, κίνδυνοι προκύπτουν από 
μια αβέβαιη και αδύναμη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. 
Στο ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης σε διάρκεια και ένταση εξά-
πλωσης του κορωνοϊού, ενισχύονται οι προσδοκίες προσωρινής 
ύφεσης, όπως αυτό γίνεται ήδη φανερό από τη νευρικότητα των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών, και ως εκ τούτου ο κίνδυνος 
επιβράδυνσης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας αυξά-
νεται σημαντικά. Όσον αφορά την οικονομία της ζώνης του ευρώ, η 
ανάπτυξη, όπως ήδη αναφέρθηκε, προβλέπεται ότι θα παραμείνει 
εξαιρετικά αδύναμη, με πολύ σημαντική πιθανότητα να καταγραφεί 
αρνητικός ρυθμός σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ήδη αρνη-
τική επίδραση που ασκούν στις επιχειρηματικές επενδύσεις, στη 
μεταποίηση και στις εξαγωγές η επιβράδυνση του παγκόσμιου 
εμπορίου και η μείωση της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως όμως η 
συγκράτηση της εγχώριας ζήτησης από τη μείωση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 
Σε ό,τι αφορά το εγχώριο περιβάλλον, η εξάπλωση του κορωνοϊού 
και η πρόσφατη έξαρση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης 
αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ
Η ήπια άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας τα τελευταία 
χρόνια στηρίχθηκε κυρίως στην ενίσχυση της συνολικής ενεργού 
ζήτησης, με τη συμβολή της κατανάλωσης και των εξαγωγών. Η 
συντελούμενη στροφή της οικονομικής πολιτικής προς αναπτυξια-
κή κατεύθυνση και οι δρομολογούμενες αλλαγές στη δομή και λει-
τουργία του κράτους και της οικονομίας δημιουργούν προσδοκίες 
σταδιακής επανόδου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τροχιά σύγκλισης 
προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μεσοπρόθεσμα, και όταν βεβαίως 
παρέλθει η κρίση του κορωνοϊού. 
Για την καταγραφή ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης μεσομακροπρό-
θεσμα, αφού ξεπεραστεί η τρέχουσα κρίση, η ελληνική οικονομία 
καλείται να αντιμετωπίσει, εκτός των δύο πολύ σοβαρών εξω-
γενών κλυδωνισμών, που προφανώς αποτελούν εθνικές προτε-
ραιότητες, και μια σειρά από μεσοπρόθεσμες προκλήσεις. Αυτές 
είναι: το μεγάλο επενδυτικό κενό, η υψηλή ανεργία, το μεγάλο 
απόθεμα των ΜΕΔ, το υψηλό δημόσιο χρέος και ο αργός ψηφιακός 
μετασχηματισμός. 
Επομένως κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις οικονομικής πο-
λιτικής που στοχεύουν στην ενίσχυση κυρίως της πλευράς της 
προσφοράς, για την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων 
της χώρας και την άνοδο του πραγματικού και του δυνητικού 
προϊόντος. 
Είναι προφανές ότι ορισμένες από τις παρεμβάσεις που απαι-
τούνται δεν μπορούν να υλοποιηθούν υπό τις σημερινές συνθή-
κες έντονης διόρθωσης των διεθνών αγορών. Η αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού και γενικότερα η προστασία της 
δημόσιας υγείας, μαζί με την αντιμετώπιση της προσφυγικής-
μεταναστευτικής κρίσης, είναι σήμερα προτεραιότητες οι οποίες 
κινητοποιούν τις δυνάμεις του έθνους. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι παρεμβάσεις που παράγουν μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα 
πρέπει τώρα να αγνοηθούν. Άλλωστε, οδηγούν σε υψηλότερους 
ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και στη βιω-
σιμότητα του δημόσιου χρέους, που είναι προϋποθέσεις για τη 
διάθεση περισσότερων πόρων στη δημόσια υγεία, καθώς και στη 
διαφύλαξη των εθνικών συνόρων, τα οποία είναι ταυτοχρόνως και 
ευρωπαϊκά σύνορα. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τις ακόλουθες 
προτεραιότητες:
− Αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων (ΜΕΔ). 
− Άσκηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. 
− Αύξηση των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων. 
− Μείωση της ανεργίας. 
− Εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων. 
− Ιδιωτικοποιήσεις, αποτελεσματικότερη διαχείριση της δημόσιας 
περιουσίας και επέκταση του θεσμού των συνεργασιών και συ-
μπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ). 
− Εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων πολιτικής για την ανα-
στροφή της προβλεπόμενης πτωτικής τάσης του οικονομικά ενερ-
γού πληθυσμού εξαιτίας των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων. 
− Ενδυνάμωση του “τριγώνου της γνώσης” και ανάπτυξη του απο-
θέματος του ανθρώπινου κεφαλαίου. 
− Αξιοποίηση των ευκαιριών από τη μετάβαση στην πράσινη οι-
κονομία. 

****
Η ελληνική οικονομία συνέχισε μέχρι πρόσφατα να ανακάμπτει και 
έχει αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό η αξιοπιστία της οικονο-
μικής πολιτικής. Η προσήλωση στη δημοσιονομική σταθερότητα, 
η εξισορρόπηση του μίγματος της δημοσιονομικής πολιτικής και 
η έγκαιρη υλοποίηση του φιλόδοξου μεταρρυθμιστικού προγράμ-
ματος της κυβέρνησης είναι οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί για την 
επάνοδο της οικονομίας σε διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Εντούτοις, για την επίτευξη ισχυρής 
ανάκαμψης, μετά την παρέλευση της κρίσης του κορωνοϊού, και 
ταχύρρυθμης ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, κρίνεται αναγκαία η 
έγκαιρη αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που εξα-
κολουθούν να χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της οικονομίας ως 
απόρροια της οικονομικής κρίσης, αλλά και των διαχρονικών 
διαρθρωτικών της αδυναμιών. Τα σημαντικότερα από όλα αυτά τα 
ζητήματα είναι η μείωση των ΜΕΔ και η ολοκλήρωση του μεταρ-
ρυθμιστικού προγράμματος με κατεύθυνση τη δημιουργία ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για το επιχειρείν. 
Η ομαλή πορεία της οικονομίας ανακόπτεται σήμερα από την εξά-
πλωση του κορωνοϊού, ο οποίος, από οικονομική άποψη, μπορεί 
να θεωρηθεί ότι είναι ένας πολύ σοβαρός εξωτερικός κλυδωνι-
σμός που επιδρά από την πλευρά της ζήτησης, από την πλευρά 
της προσφοράς, αλλά και από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, και του οποίου η αντιμετώπιση συναρτάται και με τα 
απαραίτητα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας. Παρότι οι επιπτώσεις στην ελληνική 
οικονομία από την εξάπλωση του κορωνοϊού είναι πολύ δύσκολο 
στη φάση αυτή να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, είναι σαφές ότι 
θα μειώσουν σημαντικά τον μέχρι τώρα προβλεπόμενο ρυθμό οι-
κονομικής ανάπτυξης. Οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να εκ-
δηλωθούν στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους, κυρίως το δεύτερο, 
και η μερική αντιστάθμισή τους να γίνει στα δύο τελευταία τρίμηνα, 
εν μέρει και ως αποτέλεσμα του συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών που ήδη υλοποιείται παγκοσμίως. 
Η πανδημία του κορωνοϊού θέτει στις κοινωνίες, στους πολίτες, 
στους θεσμούς και στις πολιτικές ηγεσίες σημαντικές προκλήσεις 
και διλήμματα. Αξίες και αρετές όπως ευθύνη, αλληλεγγύη, συ-
νεργασία, ορθολογισμός, συλλογικότητα, συντονισμός, αξιοποίηση 
και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης, καθώς και υπεύθυνη 
και ικανή ηγεσία, αποκτούν καίρια σημασία για την επιτυχή δια-
χείριση της πανδημίας. Αυτές αποτελούν αναγκαίες αλλά όχι και 
ικανές συνθήκες για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας που 
επελαύνει σε όλο τον πλανήτη. Αυτή ακριβώς η διεθνής διάσταση 
θέτει επί τάπητος και την απόλυτη ανάγκη διεθνούς συνεργασίας 
και συντονισμού στον επιστημονικό-επιδημιολογικό τομέα κατά 
κύριο λόγο, αλλά και στο δημοσιονομικό-νομισματικό. Τώρα είναι 
η στιγμή να αντιμετωπιστεί συλλογικά, σε διεθνές επίπεδο, με όλα 
τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα, το υγειονομικό κόστος της πανδη-
μίας, αλλά και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της, με τη χρήση 
της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής ταυτοχρόνως. 
Επιπροσθέτως, η πανδημία θα πλήξει περισσότερο τις πιο αδύνα-
μες οικονομίες με τα λιγότερο οργανωμένα συστήματα υγείας. Αυ-
τές θα πρέπει να υποστηριχθούν με όλα τα μέσα. Ευελιξία, διεθνής 
συνεργασία και άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων πολιτικής από 
προηγούμενες επιδημιολογικές και οικονομικές/χρηματοπιστω-
τικές κρίσεις θα ελαχιστοποιήσουν τις ανθρώπινες απώλειες, θα 
επιτύχουν την ελαχιστοποίηση του κόστους στις οικονομίες και θα 
συμβάλουν στην ταχεία ανάκαμψή τους.
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Πῆρα τά μηνύματά σας, πού εἶναι γε-
μάτα ἐρωτήματα, ἀγωνία καί θά ἔλεγα 
σκοτεινιά. Θέλω λοιπόν νά σᾶς ἀπα-
ντήσω μ’αὐτή τήν ἀνοιχτή ἐπιστολή, 
στά ἐρωτήματα καί τίς ἀγωνίες σας οἱ 
ὁποῖες ἀπασχολοῦν κι ἄλλους φίλους 
μέ τούς ὁποίους ἔχουμε ζήσει τόσες 
ὄμορφες ἐμπειρίες τά χρόνια πού πέρα-
σαν κάτω ἀπό τή σκέπη τοῦ Θεοῦ.
Πέρα ἀπό τίς θλίψεις καί τήν ἀγωνία 
ἀπό τίς καταστροφικές συνέπεις τοῦ 
COVID-19 , δέν σᾶς κρύβω ὅτι προσω-
πικά βιώνω μία ἀκόμη πρόσθετη θλίψη 
καί ἀπογοήτευση. Τηρουμένων πάντα 
τῶν ἀναλογιῶν, βιώνω μιά γεύση μό-
νον ἀπό τή μεγάλη θλίψη πού ἔνιωσε 
ὁ Ἀπ. Παῦλος ἀπό τίς παλινδρομήσεις 
τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν καί οἱ 
ὁποῖες τόν ἀνάγκασαν νά γράψει τήν 
πρός Γαλάτας ἐπιστολή. Σᾶς μεταφέρω 
μερικές σειρές πού δείχνουν τόν πόνο 
τοῦ Ἀποστόλου.
Ἁπορῶ πῶς τόσο γρήγορα ἀπομακρύ-
νεστε, ἀπό τόν Θεό, πού σᾶς κάλεσε 
μέ τή Χάρη Του καί ἀκολουθεῖτε ἕνα 
ἄλλο Εὐαγγέλιο….Ὑπάρχουν μερικοί 
πού σᾶς ἀναστατώνουν καί θέλουν 
νά διαστρεβλώσουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ 
Χριστοῦ. «Ὤ ἀνόητοι Γαλάτες, τίς ἡμᾶς 
ἐβάσκανε», ποιός σᾶς μάτιασε και δέν 
πιστεύετε στήν ἀλήθεια;….. Γιατί δίνε-
τε ξεχωριστή σημασία σέ ὁρισμένες μέ-
ρες, μῆνες, ἐποχές καί χρόνια; Φοβᾶμαι 
πώς μάταια κοπίασα γιά σᾶς…. Οἱ 
ταραξίες δείχνουν ζῆλο γιά σᾶς , ὄχι 
ὅμως μέ καλό σκοπό… Καλά πηγαίνα-
τε. Ποιός σᾶς ἔκοψε τήν ὁρμή καί δέν 
πιστεύετε πιά στήν ἀλήθεια;
Διαβάστε το πάλι καί πάλι αὐτό τό 
κείμενο καί βγάλτε μόνοι σας τά μηνύ-
ματα πού κρύβουν, καί ἔχουν κάποια 
σχέση μέ τή στάση τῶν σημερινῶν χρι-
στιανῶν.
Κι ἔρχομαι στό πρῶτο ἐρώτημα. Προ-
σπάθησα νά καταθέσω μερικές σκέ-
ψεις σέ προηγούμενες παρεμβάσεις, 
δυστυχῶς ὅμως κάποιοι δέν μποροῦν 
νά ξεκολλήσουν ἀπό νοσηρές ἐπιδρά-
σεις καί φοβικά σύνδρομα. Τό γνωρίζω. 
Τό ψεῦδος καί οἱ (δῆθεν) ἀποκαλυπτι-
κές ἐμπειρίες, προφητεῖες, προβλέψεις 
αὐτοαποκαλούμενων διορατικῶν καί 
προορατικῶν, ἐπιδροῦν τόσο πολύ 
στούς ἀσθενεῖς τῇ πίστει, πού τούς πα-
ραλύουν καί εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολο 
νά βοηθηθοῦν. Οἱ κάθε εἴδους «μετά 
Χριστόν προφῆτες», βρίσκουν εὔφορο 
ἔδαφος εἰδικά σέ περιόδους κρίσεων 
γιά νά ἐπηρεάσουν ἀνθρώπους ἀδύνα-
μους, ἐνοχικούς καί φοβισμένους, πού 
τούς χαρακτηρίζει μία παχυλή ἄγνοια 
τῶν ἁγίων Γραφῶν και γενικότερα τῶν 
θεμάτων τῆς πίστεως.
Οἱ κάθε λογῆς λοιπόν τσαρλατάνοι, 
εἶναι πολύ πιό εὔκολα πιστευτοί ἀπ’ 
ὅτι ὁ Πατριάρχης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἡ 
Ἱερά Σύνοδος, οἱ κληρικοί οἱ πραγμα-
τικά γνήσιοι καί διακριτικοί Πατέρες. 
Ὅσες φορές προσπάθησα νά ἐξηγήσω 
σέ κάποιους ἀνθρώπους ὅτι μερικοί 
δῆθεν «φωτισμένοι» διακατέχονται 
ἀπό πνεῦμα πλάνης, ὄχι μόνον δέν τά 

κατάφερα, ἀλλά πολλοί φίλοι μας ἀπο-
στασιοποιήθηκαν, κι ἔγινα ἐχθρός πού 
τόλμησα νά ἀμφισβητήσω τήν αὐθε-
ντία τοῦ «φωτισμένου». «Ἐχθρός ὑμῶν 
γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν» παραπονιέται 
και διαμαρτύρεται ὁ Ἀπ. Παῦλος στούς 
Γαλάτες. Δηλαδή ἔγινα ἐχθρός σας 
ἐπειδή σᾶς λέω τήν ἀλήθεια.
Τό φυλαχτό πού προσφέρει ὁ τάδε, ὁ 
σταυρός μέ τόν ὁποῖο εὐλογεῖ ὁ δεῖνα, 
τό μαντζούνι πού δίνει ἡ κυρά τάδε, 
εἶναι πιό δυνατά καί πιό ἀποτελεσματι-
κά ἀπό τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Καί ὁ 
κάθε μπάρμπα Κώστας, πού συνομιλεῖ 
μέ τόν Ἀρχάγγελο Οὐριήλ, ὅπως καί ἡ 
κάθε κυρά Κούλα πού βλέπει κάθε βρά-
δυ τόν Ἅγιο Λουκᾶ νά τῆς δίνει ἐντολές 
γιά τόν καθένα πού τήν ἐπισκέπτεται, 
εἶναι πολύ πιό ἀξιόπιστη, ἀπό ἕναν 
ὁποιονδήποτε σοβαρό καί ταπεινό ποι-
μένα. (Μεταξύ μας ἐγώ ἀκόμη δέν ἔχω 
δεῖ τον Ἅγιο Λουκᾶ, παρόλο πού ἀσχο-
λοῦμαι 25 χρόνια μαζί του… Ἐλπίζω νά 
τόν δῶ στήν Ἄνω Ἰερουσαλήμ καί μοῦ 
ἀρκεῖ).
Ἀρκοῦμαι μόνον νά σᾶς θυμίσω τί ἔγι-
νε πρίν λίγα χρόνια στήν Κύπρο. Καί τό 
̉χαμε κουβεντιάσει στίς συνάξεις μας. 
Κάποιος εὐλαβής ἀλλά με βλάβη, γιά 
νά θυμηθῶ τόν Ἁγιο Παΐσιο, ἰσχυρί-
στηκε ὅτι ὅπως τοῦ ἀποκάλυψε ἄλλος 
«εὐλαβής» κληρικός ἀπό τήν Ἑλλάδα, 
θά γίνει ὁ νέος Ἰωάννης Βατάτζης, ἐνῶ 
ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης ἑρμήνευε 
τίς ζωγραφιές. Καί τοῦτο γιατί στούς 
τοίχους τοῦ σπιτιοῦ του, ἐμφανίστηκαν 
ζωγραφιές, πού ὅπως ἔλεγε τίς ζωγρά-
φιζε ὁ Ἀρχάγγελος. Τά σκαριφήματα 
αὐτά ἦταν τόσο ἄσχημα καί ἀπαίσια. 
Νομίζω ὅτι ὅλοι οἱ Ἄγγελοι διαθέτουν 
μεταξύ τῶν ἄλλων καί κάποια καλλιτε-
χνική εὐαισθησία… Μεταξύ τῶν σκα-
ριφημάτων ἦταν καί ἕνα καράβι πού 
πλησίαζε τήν Κωνσταντινούπολη. Ἡ 
original προφητεία ἔλεγε ὅτι ὁ νέος Ἰω-
άννης Βατάτζης τό 1999 θά πάρει τήν 
Κωνσταντινούπολη! Πλῆθος ἀνθρώ-
πων κατέκλυζαν το σπίτι. Μάταια ἡ 
ἐπίσημη ἐκκλησία ἔκανε ἐκκλήσεις. Τε-
λικά ἦρθε τό 1999 καί «ὁ ἀπελευθερω-
τής» Ἰωάννης Βατάτζης, μᾶλλον πῆρε 
μήνυμα νά περιμένει λίγο ἀκόμα, γιατί 
ἄλλαξε ὁ Θεός τά σχέδια του! Ἄνθρα-
κες ὁ θησαυρός. Βέβαια ἡ ἀπάτη ἀπο-
καλύφθηκε, ἀλλά πολύ φοβᾶμαι, ὅτι 
ἄν κάποια στιγμή παρουσιαστεῖ ἕνας 
νέος Ἰωάννης Βατάτζης ἤ κάτι παρό-
μοιο πάλι τά ἴδια θα γίνουν. Τά συμπε-
ράσματα τά ἀφήνω σέ σᾶς.
Κάποιοι ἀπό σᾶς καί μάλιστα «νεόφυ-
τοι» στήν πίστη, ἐκφράζετε ἔντονα τή 
διαμαρτυρία σας γιατί δεχτήκαμε τό 
κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν χωρίς ἀντί-
δραση, ὑποκύπτοντας στά ὕπουλα 
σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων πού 
θέλουν νά διαλύσουν τήν Ἐκκλησία. 
Μερικοί μάλιστα μᾶς κατηγοροῦν γιά 
προδοσία τῆς πίστεως. Στίς ἐνστάσεις 
σας θέλω νά καταθέσω δύο πράγματα.
Ἔχω διαπιστώσει ὅτι ἕνας ἄνθρωπος, 
πού ἀπό μικρός βρίσκεται στό χῶρο τῆς 
Ἐκκλησίας, εἶναι συνήθως πιό συνετός 

καί ἐπιεικής. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά 
εἶναι πολύ εὐχάριστο καί ἐλπιδοφόρο 
ἕνας ἄνθρωπος ὄντας μακριά ἀπό τήν 
Ἐκκλησία ἔστω καί ἀργά, νά ἀνακαλύ-
ψει τήν πίστη καί νά πάρει στά σοβαρά 
τή σχέση του μέ τό Θεό. Ὅμως παρα-
τηρεῖται τό ἐξῆς φαινόμενο. Θέλοντας 
νά κερδίσει τά χρόνια πού ἔχασε, ἴσως 
καί ἀπό ἐνοχές γιά τόν πρότερο βίο, 
ἐκδηλώνει μιά αὐστηρότητα, ἕναν φα-
νατισμό, μιά ὀξύτατη κριτική γιά ὅλους 
καί ἕνα ζῆλο οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν. Ἄν ὁ 
ἄνθρωπος αὐτός ἔχει κοντά του ἕνα 
συνετό καί ἔμπειρο πνευματικό καί 
ἕνα ὑγιές πνευματικό περιβάλλον, θά 
βοηθηθεῖ νά περάσει τήν…πνευματική 
«ἐφηβεία» του ὅσο γίνεται πιό ἀνώδυ-
να. Θά ἐνηλικιωθεῖ πνευματικά καί θά 
ἀποκτήσει μιά ὑγιῆ θρησκευτικότητα.
Ἀλλοίμονο ὅμως ἄν πέσει σέ χέρια φα-
νατικῶν καί ἀδιάκριτων. Τότε θά γίνει 
σκληρός ἐπικριτής καί ἀνελεήμων. Θά 
βλέπει τούς ἀδελφούς του μέ καχυπο-
ψία καί θά κατηγορεῖ τούς πάντες γιά 
ἔλλειψη πίστης καί ὁμολογιακοῦ φρο-
νήματος. Δυστυχῶς τό σημαντικότερο 
ὅπλο του, δέν θά ‘ναι τό εὐαγγέλιο 
τοῦ Χριστοῦ ἀλλά το «ὀρθοδοξόμετρο» 
μέ τό ὁποῖο θά μετράει τούς πάντες, 
μήπως εἶναι φορεῖς τοῦ ἰοῦ τῆς κακο-
δοξίας. Τοῦτες τίς μέρες ἔχουμε πάρει 
καί γώ καί οἱ συνεπίσκοποί μου, ἕνα 
πλῆθος ἐπιστολῶν, emails, μηνυμάτων, 
πού μᾶς κατηγοροῦν γιά μειοδοσία, 
προδοσία, ἀδιαφορία κλπ.
Ὀφείλω λοιπόν νά ξεκαθαρίσω σέ 
σᾶς καί σέ ὅσους ἔχουν ἀκόμη κάποια 
ψήγματα σύνεσης καί εὐαισθησίας, ὅτι 
ἀποδεχθήκαμε τά σκληρά αὐτά μέτρα 
ὄχι γιατί φοβηθήκαμε τήν ἐξουσία, 
ἀλλά γιατί αὐτό ἐπιτάσσει ὁ κοινός 
νοῦς καί ἡ ἰατρική ἐπιστημονική κοι-
νότητα. Αὐτή τή στιγμή προέχει νά 
προφυλάξουμε τούς ἀνθρώπους, δη-
λαδή ὅλους μας, ἀπό τήν ἄμεση ἀπειλή 
τοῦ θανάτου. Ἄς σκεφτοῦμε μόνο τούς 
ἄνθρώπους πού γνωρίζουν ὅτι νοσοῦν 
καί ζοῦν μέ ἀγωνία στήν καραντίνα, 
ἤ ὅσους δίνουν τή μάχη μέ τό θάνατο 
στίς ἐντατικές. Ναί , ὅλοι ποθοῦμε δι-
ακαῶς νά βρεθοῦμε τοῦτες τίς μέρες 
στίς ἐκκλησιές μας καί νά δοξάσουμε 
τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ «καί τήν ἄφα-
τον δι̉ ἡμᾶς φιλανθρωπίαν Του», ὅπως 
ψάλλαμε σήμερα. Ἀλλά ἄς σκεφτοῦμε 
καί τούς λειτουργούς τῆς ὑγείας πού μέ 
κίνδυνο δίνουν καθημερινά μάχες γιά 
νά σώσουν ἀνθρώπινες ζωές καί οὔτε 
ἀπό τό ραδιόφωνο δέν μποροῦν νά 
ἀκούσουν τίς ἀκολουθίες. Ὅπως πολύ 
σωστά ἔγραψε ἕνας πιστός διανοητής 
καί συγγραφέας, «ὁ Θεός δοξάζεται σή-
μερα στά νοσοκομεῖα καί στίς Μονάδες 
ἐντατικῆς Θεραπείας». Πρίν ἀπό λίγες 
μέρες μίλησα μέ μιά νοσηλεύτρια μέ-
λος τῆς παρέας μας πού ἐργάζεται σε 
Μονάδα Ἐντατικῆς Θεραπείας. Γνωρί-
ζουμε ὅλοι την αὐταπάρνησή της καί 
τό θυσιαστικό φρόνημα πού τη διακρί-
νει. Αὐτές τίς μέρες ἔχει ὑπερβεῖ κατά 
πολύ τόν ἑαυτό της. Ξέχασε τί σημαίνει 
ξεκούραση, ἄδεια, ρεπό κλπ. Κάθεται 

ἀκόμα καί ὅταν ἔχει ρεπό, ἤ κάνει ὑπε-
ρωρίες γιά νά καλύψει κάποιους συ-
ναδέλφους πού ἔχουν οἰκογένειες καί 
μικρά παιδιά. Χωρίς ἀνταλλάγματα, ἤ 
ἀπαιτήσεις. Γνωρίζω πόσο της λείπει ἡ 
Ἐκκλησία. Στήν οὐσία δέν της λείπει. Ἡ 
ἐντατική ἔχει γίνει ἐκκλησία της. Πράγ-
ματι ὁ Θεός δοξάζεται σήμερα στά νο-
σοκομεῖα καί στίς Μονάδες Ἐντατικῆς 
Θεραπείας. Θά γιορτάσουμε λοιπόν τό 
Πάσχα κλεισμένοι στά σπίτια μας, ἀπό 
φόβο, ὅπως καί οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ 
μετά τή Σταύρωσή Του («τῶν θυρῶν 
κεκλεισμένων, ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταί 
συνηγμένοι διά τόν φόβον»). Κλεισμέ-
νοι, ἀπομακρυσμένοι ὁ ἕνας ἀπό τόν 
ἄλλο μά ἐνωμένοι. Ἐνωμένοι πρῶτα 
στο φόβο, τό κοινό φόβο τοῦ θανάτου. 
Μήν ἀπαξιώνουμε τό φόβο μας, ἀς τόν 
ἀναλάβουμε.
Τέλος θά ἀναφερθῶ στήν ἀγωνία σας 
γιά τά «ἐπερχόμενα δεινά» καί ἰδιαί-
τερα γιά τή φημολογούμενη ἔλλειψη 
τροφίμων πού θα ὑπάρξει, ὅπως λένε 
οἱ λογῆς λογῆς «φωτισμένοι» καί μετά 
Χριστόν προφῆτες. Δέν μπορῶ εἰλικρι-
νά νά καταλάβω πῶς ὅλες αὐτές οἱ 
διαδόσεις, ἀλλά καί οἱ προτροπές τοῦ 
τύπου «μαζέψτε τρόφιμα» καί «συνάξ-
τε στίς ἀποθῆκες», προέρχονται ἀπό 
ἀνθρώπους original ὀρθοδόξους πού 
ὑποτίθεται ἔχουν ἀκράδαντη πίστη. 
Ἤθελα νά ̉ ξερα οἱ ἄνθρωποι αὐτοί 
δέν ἔχουν διαβάσει τήν παραβολή τοῦ 
ἄφρονα πλούσιου; Δέν ἔχουν διαβάσει 
την ἐπί τοῦ Ὄρους ὀμιλία: «διά τοῦτο 
λέγω ὑμῖν, μή μεριμᾶτε τῇ ψυχῇ ἡμῶν 
τί φάγητε καί τί πίητε…ἐμβλέψατε εἰς 
τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ…μή μεριμνή-
σητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἤ τί πίωμεν 
ἤ τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γάρ ταῦτα 
τά ἔθνη ἐπιζητεῖ…μή μεριμνήσητε εἰς 
τήν αὔριον. Ἡ γάρ αὔριον μεριμνήση 
τά ἑαυτῆς. Ἀρκετόν τῇ ἡμέρα ἡ κακία 
ἑαυτῆς.»
Εἶναι λογική ἕνός χριστιανού αὐτή, νά 
ἔχω ἐγώ να ἐπιζήσω καί οἱ ἄλλοι νά 
πεθάνουν; Εἶναι τό ἐρώτημα πού ἔθεσε 
ὁ ἅγιος Παΐσιος σέ κάποιους πού 
τόν ρωτοῦσαν ἄν πρέπει νά μαζέ-
ψουν τρόφιμα…
Σᾶς θυμίζω τό θλιβερό γεγονός 
πού ζήσαμε πρίν λίγα χρόνια. 
Ἕνας συνάνθρωπός μας ἀνα-
σφαλής καί ἀσθενής τῇ πίστει καί 
εὔπιστος στίς διαδόσεις γιά ἐπερ-
χόμενο λιμό (πού προερχόταν 
δῆθεν ἀπό τόν ἅγιο Παΐσιο), ἄρχι-
σε νά μαζεύει τρόφιμα παντός 
εἴδους μακρᾶς διάρκειας. Γέμισε 
τό σπίτι, τίς ἀποθῆκες, ἀκόμη καί 
κάποιες σπηλιές στό χωριό του. 
Ἦταν σίγουρος ὅτι δέν θά πεθά-
νει ἀπό τήν πεῖνα. Δέν ὑπολόγισε 
ὅμως τήν καρδιά του, πού πιθανόν 
δέν ἄντεξε ὅλο αὐτό τό στρές ἡ 
ὁποῖα τόν πρόδωσε. Δέν πέθανε 
ἀπό τήν πεῖνα ἀλλά ἀπό ἔμφραγ-
μα…
Ἴσως ἀκόμη νά μή γίνομαι πιστευ-
τός. Οἱ φοβίες, οἱ ἐξαρτήσεις καί 
οἱ ἐγκυστώσεις εἶναι δυσκολοξε-

ρίζωτες. Τουλάχιστον ἄς μᾶς προβλη-
ματίσει ἡ στάση τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. 
Δανείζομαι ἀπό τήν πρώτη βιογραφία 
πού κυκλοφόρησε ἀπό τόν μοναχό Ἀβι-
μέλεχ. Ήταν ἡ περίοδος τοῦ Α’ Παγκο-
σμίου πολέμου και ἡ χώρα βρισκόταν 
ὑπό τήν ἀπειλή τοῦ ναυτικοῦ ἀποκλει-
σμοῦ τοῦ Πειραιᾶ ἀπό τούς Ἀγγλογάλ-
λους τό 1917. Οἱ μοναχές θέλοντας νά 
ἀποταμιεύσουν περισσότερο στάρι καί 
ἄλλα τρόφιμα ὅπως καί πολλοί ἄλλοι 
ἔκαναν, λόγω τοῦ ὅτι οἱ προμήθειες 
ἦταν ἐξαιρετικά δύσκολες, τό ἀνέφε-
ραν στόν Ἅγιο. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος 
«ἐπέπληξεν εὐθέως σφοδρῶς αὐταῖς 
εἰπών:
- Ἐάν κάμητε αὐτό πού λέγητε, ἐξάπα-
ντος θά πεινάσωμεν!»
Ἔτσι οἱ μοναχές περιορίστηκαν στίς 
συνήθεις προμήθειες σταριοῦ καί τρο-
φίμων. «Καί ὤ τῶν θαυμασίων σου 
Κύριε!» γράφει ὁ μοναχός Ἀβιμέλεχ, 
ὄχι μόνο τά τρόφιμα ἔφτασαν γιά τίς 
μοναχές καί γιά τούς πάμπολλους ἐπι-
σκέπτες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀλλά καί πε-
ρίσσευαν πολύ περισσότερα τρόφιμα 
ἀπό ὅ,τι ἄλλοτε σ̉ ὅλο το διάστημα τοῦ 
ἀποκλεισμοῦ.
Ἄς μην ξεχνάμε ὅτι ὁ Θεός ἔτρεφε 
τούς Ἰσραηλίτες στήν ἔρημο σαράντα 
χρόνια μέ τό μάννα. Καμμιά μέρα δέν 
τούς ἔλειψε. Ἦταν καί μιά δοκιμασία 
τῆς πίστης-ἐμπιστοσύνης στό Θεό. Ἄν 
κάποιοι ἔδειχναν ἀπιστία και μάζευαν 
τροφή γιά τήν ἑπόμενη μέρα τό μάννα 
χάλαγε, μούχλιαζε.
Ἐλπίζω να ἔγινα κατανοητός. Δική σας 
ἡ εὐθύνη να ἐπιλέξετε. «Τῇ ἐλευθερία 
ἐν ἦ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκε-
τε καί μή πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχε-
σθε» (Γαλ. 5,1).
Ἀπό πλευρᾶς μου «ἐπί τῆς φυλακῆς 
μου στήσομαι καί ἐπιβήσομαι ἐπί πέ-
τραν καί ἀποσκοπεύσω τοῦ ἰδεῖν τί 
λαλήσει ἐν εμοί Κύριος καί τί ἀποκριθῶ 
ἐπί τόν ἔλεγχόν μου» (Αββακ. 2,1).

Καλή Ἀνάσταση, ἀδελφοί!
Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος
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Της Δήμητρας
Τούντα,

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

Του Άγγελου
Τράκα, 
Επιστημονικός Συνεργάτης 
του Κέντρου Ειδικών 
Θεραπειών  
Βασίλης Ν. Καπετάνιος 
και Συνεργάτες

Το Πάσχα είναι μία περίοδος, στη διάρκεια της οποίας η παράδο-
ση «επιβάλλει» δύο εντελώς αντίθετες διατροφικές συμπεριφο-
ρές και δίαιτες. Αρχικά μια μακρά (40 ημερών) ή μια μικρότερη 
(μιας εβδομάδας) περίοδο νηστείας, όπου έχουμε πλήρη αποχή 
από τροφές ζωικής προέλευσης, στην οποία η δίαιτα περιλαμβά-
νει κυρίως λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς και θαλασσινά.
Τι πρέπει να προσέξουμε Μ. Παρασκευή και Μ. Σάββατο μέχρι 
το βράδυ; 
Η νηστεία αποτελεί μια καλή ευκαιρία για «φυσική» αποτοξί-
νωση από τρόφιμα ζωικής προέλευσης και κατ' επέκταση από 
κορεσμένα λίπη και ποσότητες χοληστερόλης που αυτά περιέ-
χουν, που μπορεί:
1. να βελτιώσει το λιπιδαιμικό μας προφίλ,  
2. να βελτιώσει την αρτηριακή μας πίεση μέσα από την μεγαλύ-

τερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών,  
3. να βελτιώσει το βάρος μας. 
Έτσι, τη Μεγάλη Παρασκευή που απέχουμε και από λάδι, μπο-

ρούμε να τραφούμε: 
1. με περισσότερα λαχανικά και φρούτα (πηγές βιταμινών και 

αντιοξειδωτικών συστατικών),  
2. ξηρούς καρπούς (πηγές πολυακόρεστου λίπους, αλλά και 

πολλών ιχνοστοιχείων και ινών),  
3. σουσάμι και ταχίνι-χαλβά (πηγές αμινοξέων όπως αργινίνη 

και λευκίνη, βιταμινών π.χ. της αντιοξειδωτικής Ε, σιδήρου, 
φωσφόρου, καλίου και σεληνίου)  

4. απαλές σούπες χωρίς λάδι με βάση τα λαχανικά (π.χ. ντομα-
τόσουπα). 

Τι πρέπει να προσέξουμε το βράδυ του Μ. Σαββάτου και την 
Κυριακή του Πάσχα; 
Αμέσως μετά την Ανάσταση θα καθίσουμε γύρω από το τραπέζι, 
που θα φέρει το κρέας και τα άλλα προϊόντα του στη διατροφή 
μας μετά από μικρή ή μεγαλύτερη αποχή. Για να μην αποτελέσει 
αυτό ένα δυναμικό σοκ για τον οργανισμό φροντίστε να γίνει 
αργά και ήρεμα. Στο βραδινό τραπέζι της Ανάστασης καλό είναι 
να περιοριστούμε μόνο στην κατανάλωση της παραδοσιακής 
σούπας και μιας σαλάτας. Η μαγειρίτσα είναι το ενδιάμεσο δια-
τροφικό στάδιο ανάμεσα στη νηστεία και τα φαγητά του Πάσχα.
Συμβουλή: μην καταναλώσετε στο ίδιο γεύμα και το «κόκκινο» 
αυγό ή έστω μικρή ποσότητα κρέατος, για να μην κάνετε την 
πέψη σας ακόμα πιο δύσκολη. Συνοδέψτε την μόνο με σαλάτα 
και ψωμί. Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι φυτικές ίνες από τα 
λαχανικά και τις σαλάτες, τόσο στο βραδινό δείπνο όσο και στο 

πασχαλινό τραπέζι της Κυριακής θα παίξουν ένα πολύ καθορι-
στικό ρόλο.
Συμβουλή: η κατανάλωση αρκετής ποσότητας σαλατικών θα 
μας προστατέψει από την είσοδο όλης της ποσότητας αυτών 
των συστατικών στο σώμα μας μέσα από τη διαδικασία της πέ-
ψης. 
Το πρωί της Κυριακής είναι καλό να πάρουμε πρωινό, αλλά όχι 
πολύ πλούσιο. Γάλα, δημητριακά ή μικρή ποσότητα από τα πα-
σχαλινά κουλουράκια ή τσουρέκι μαζί με ένα φρούτο μπορεί να 
μας χορτάσει μέχρι το μεσημέρι. 
Στο γεύμα καλό είναι να αποφύγουμε το συνεχές τσιμπολόγημα, 
και να γεμίσουμε ένα πιάτο με λογική ποσότητα από τα φαγη-
τά της ημέρας. Οι υδατάνθρακες με τη μορφή της πατάτας, του 
ρυζιού ή του ψωμιού πρέπει να κατέχουν σημαντική θέση στο 
πιάτο μας, αφού είναι πηγή ενέργειας αλλά δίνουν λιγότερη 
ενέργεια από τα λιπαρά κρέατα του Πάσχα, και αδιάλυτες φυτι-
κές ίνες, που τονώνουν τη λειτουργία του εντέρου. 
Τέλος το βραδινό μας μπορεί να είναι είτε μια σαλάτα εποχής με 
ψωμί και μικρή ποσότητα πρωτεΐνης , μία απαλή χορτόσουπα, 
είτε ένα γιαούρτι με ψωμί ή φρυγανιά, το οποίο λόγω της ειδι-
κής του σύνθεσης θα διευκολύνει την διαδικασία της πέψης και 
θα ξεκουράσει το στομάχι μας.

Τι να προσέξουμε στο Πασχαλιάτικο τραπέζι;
Τον οβελία: Τα 100 γραμμάρια άψητου κρέατος (αρνιού ή κατσι-
κιού) δίνουν περίπου 370 θερμίδες, με μεγάλη όμως συμμετοχή 
σε αυτές από λίπος. Είναι και τα δύο πηγές πρωτεΐνης υψηλής 
βιολογικής αξίας, αλλά και βιταμινών (κυρίως Β), σιδήρου και 
φωσφόρου. Επειδή όμως είναι νεαρά ζώα έχουν μεγάλη περι-
εκτικότητα σε πουρίνες, από τις οποίες παράγεται ποσοστό του 
ουρικού οξέος, το οποίο προκαλεί την «ουρική αρθρίτιδα». 
Τα κόκκινα αυγά: Κάθε αυγό, μέτριου μεγέθους μας δίνει πε-
ρίπου 75-80 θερμίδες, 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, 5 γραμμάρια 
λίπους και κυρίως 215-230 mg χοληστερίνης. 
Τη μαγειρίτσα: Η σούπα αυτή περιλαμβάνει εντόσθια και συκω-
ταριά, φρέσκα κρεμμυδάκια και κρεμμύδια, ρύζι, αυγά, άνηθο 
και ελαιόλαδο. Μία μερίδα μαγειρίτσας μπορεί να μας δώσει 
μέχρι και 580 θερμίδες, αλλά με πολύ μεγάλη περιεκτικότητα 
σε χοληστερόλη. Η χρησιμοποίηση μόνο των ασπραδιών και 
όχι ολόκληρου του κρόκου, ή μόνο ενός κρόκου μπορεί σαφώς 
να μειώσει αυτή την ποσότητα (κατά 213 χιλιοστόγραμμα ανά 
κρόκο). 
Συκώτια και εντόσθια: Είναι ασφαλώς το πιο κρίσιμο διατροφικό 
κομμάτι του παραδοσιακού πασχαλινού τραπεζιού, μια και είναι 
πολύ υψηλές πηγές χοληστερόλης και λίπους 
Τα πασχαλινά κουλούρια: 60 γραμμάρια δίνουν περίπου 230 
θερμίδες με 43 γραμμάρια υδατάνθρακες και 61 mg χοληστε-
ρίνη. 
Το πασχαλινό τσουρέκι: Είναι επίσης πηγή υδατανθράκων και 
λίπους. Τα 70 γραμμάρια δίνουν 68 θερμίδες, με 44 γραμμάρια 
υδατανθράκων και 74 χιλιοστόγραμμα χοληστερίνης.

Η διατροφή το Πάσχα - Τι πρέπει να προσέξουμε; Διαταραχές της έκφρασης

Η παραγωγή της ομιλίας αποτελεί μια σύνθε-

τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων από 

το νευρικό μας σύστημα. Όταν δεν υπάρχει 

καμία αισθητηριακή βλάβη  (π.χ. βλάβη στην 

ακοή, βλάβη στην όραση, στην αφή) που να 

εμποδίζει την απρόσκοπτη εισροή δεδομέ-

νων, τότε η διαδικασία πρόσληψης και πα-

ραγωγής της ομιλίας θα επιτευχθεί κανονικά.

Όταν λέμε πρόσληψη της ομιλίας εννοούμε 

την αντίληψη των ηχητικών δεδομένων και 

την κωδικοποίησή τους σε φωνήματα. Στη 

συνέχεια τα φωνήματα συνθέτουν λέξεις που 

επεξεργάζονται από το νευρικό μας σύστημα 

και αποκτούν νόημα.

Η παραγωγή της ομιλίας έρχεται μετά. Αφού 

έχουμε κατανοήσει τα δεδομένα με την δι-

αδικασία της πρόσληψης, τώρα πρέπει να 

πραγματοποιήσουμε τα νοήματα και τις νοη-

ματικές μονάδες (σημασιολογία). Ύστερα πρέ-

πει να γίνει διάταξη των μονάδων 

αυτών σύμφωνα με γραμματικούς 

κανόνες και τέλος πρέπει να γίνει 

η σωστή εκφορά μονάδων  (φωνο-

λογία) με την αλληλεπίδραση της 

αναπνοής, της φώνησης και της άρθρωσης.

Όταν στο δεύτερο κομμάτι  δηλαδή  στην 

παραγωγή της ομιλίας υπάρχει κάποιο πρό-

βλημα τότε εμφανίζονται οι εκφραστικές δι-

αταραχές.

Οι εκφραστικές διαταραχές έχουν να κάνουν 

με την αδυναμία του ατόμου να εκφέρει λόγο 

σωστά σε επίπεδο άρθρωσης ή σε επίπεδο 

σημασιολογίας.

Η διαταραχή αυτή έχει άμεση σχέση με δυ-

σλειτουργία ή βλάβη του υπεύθυνου συστή-

ματος για την γλωσσική έκφραση.

Αν οι δυσλειτουργίες αυτές εντοπίζονται στα 

κινητικά επίπεδα τότε έχουμε απραξία, δυ-

σαρθρία, δυσλαλία, μπορεί και δυσφρασία.

Αν οι δυσλειτουργίες αυτές εντοπίζονται στο 

φλοιό τότε έχουμε δυσλειτουργία στο σημασι-

ολογικό επίπεδο. 
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Χάνει και την μάχη της Λαϊκής 
αγοράς το Άργος

Χ
ρόνια τώρα καταβάλλεται προσπάθεια 
η μεγαλύτερη λαϊκή αγορά της Πε-
λοποννήσου να σβήσει. Η Λαϊκή του 
Άργους αποτελούσε επίκεντρο εμπο-

ρικών συναλλαγών και σημείο αναφοράς των 
παραγωγών από όλο τον νομό.  Πάντα απο-
τελούσε σημείο έλξης επισκεπτών και προσ-
διορισμού της εμπορικής κίνησης της πόλης. 
Μάλιστα είναι γνώστη η φράση παλιών κατα-
στηματαρχών που έλεγαν πως «η σκόνη της 
λαϊκής» είναι χρυσοφόρα για την επιχείρησή 
μου, θέλοντας να δείξουν ότι πολλοί από τους 
επισκέπτες της λαϊκής θα κατέληγαν και στα 
εμπορικά καταστήματα της πόλης.
Όμως η λαϊκή αγορά δεν ωφελούσε μόνο το 
εμπόριο αλλά το «αργείτικο παζάρι» προβαλ-
λόταν και σε πολλούς τουριστικούς οδηγούς 
ως φολκλόρ ατρακτιόν.
Όμως ακόμα και προ κρίσης, πολλοί επιχει-
ρηματίες της πόλης αντί να ρίξουν το ενδια-
φέρον τους στην ποιότητα και στις τιμές των 
προϊόντων τους έψαξαν και βρήκαν σαν ενό-
χους της δικής του αδυναμίας, τους εμπόρους 
της λαϊκής.
Να φανταστεί κανείς ότι αρχές του 90 η ζή-
τηση για πάγκους ήταν τόσο μεγάλη που του 
δημοτικό συμβούλιο Άργους εξέταζε την πε-
ρίπτωση κάθε Τρίτη ή Παρασκευή να γίνεται 
διοργανώνεται μια ακόμα Λαϊκή με βιομηχα-
νικά προϊόντα, των ρωσοποντίων τότε κλπ. 

Λίγο ποιο πριν με άλλη απόφασή του το δη-
μοτικό συμβούλιο, για την αποσυμφόρηση της 
λαϊκής είχε αποφασίσει την μεταφορά της ζω-
αγοράς στις πορτίτσες. Το Παζάρι του Άργους 
ήταν το μόνο στην Πελοπόννησο που με βασι-
λικό διάταγμα επιτρεπόταν και ζωαγορά!
Κάποιοι «πεφωτισμένοι» οικονομολόγοι της 
αγοράς άρχισαν να πριονίζουν την λαϊκή νο-
μίζοντας εσφαλμένα πως χτυπούν το περε-
μπόριο και ενισχύσουν το εστεγασμένο. Η λο-
γική τους βέβαια ήταν «να ψοφήσει η κατσίκα 
του γείτονα» και το πέτυχαν. 
Η λαϊκή του Άργους Νεκρώνει και μαζί μ αυ-
τήν και οι τελευταίοι θύλακες εμπορίου του 
Άργους. 
Από την αντιπέρα πλευρά βλέπουμε την πόλη 
του Ναυπλίου να ανθεί ακόμα και μέσα στην 
κρίση και την τουριστική της ανάπτυξη να 
ακολουθεί και η εμπορική. Καθρέφτης της 
ανάπτυξης αυτής είναι και η αύξηση των πά-
γκων της λαϊκής του με αποτέλεσμα και εν 
μέσω κορωνοϊού να διαθέτει 17 πάγκους πε-
ρισσότερους από την λαϊκή του Άργους.
Είναι εμφανές πως το Άργος χρειάζεται εμπο-
ρική επανεκκίνηση που εδώ και 20 χρόνια 
καμιά δημοτική αρχή δεν κατάφερε ν πετύχει, 
τουναντίον μάλιστα, οι «πεφωτισμένες από-
ψεις» των δημάρχων του οδήγησαν την πιο 
εμπορική πόλη του νομού σε διάλυση.

Το Ναύπλιο το ξεπέρασε σε αριθμό πάγκων

Τρόφιμα και είδη καθαριότητας για τους Ρομά της Νέας Κίου
Δράσεις για να αποφευχθούν φαινόμενα Λάρισας

Πραγματοποιήθηκε την  Μεγάλη Δευτέρα διανομή 
τροφίμων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ στην Αργολίδα, 
με την παραλαβή να γίνεται κατ' οίκον. Λόγω κορω-
νοϊού ζητήθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Αργολί-
δας Γιάννη Μαλτέζο να παρέμβει ώστε να βοηθήσει 
ο Σύλλογος «Έλληνες Τσιγγάνοι Άργους – Νέας 
Κίου» στην διαδικασία, όπως και έγινε χωρίς να δη-
μιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα, αφού πρώτα 
ελήφθησαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα.
Την Μεγάλη Τρίτη υπάλληλοι του Δήμου σε συ-
νεργασία με μέλη του συλλόγου πραγματοποίησαν 
απολύμανση εντός των οικιών και στις αυλές των 

σπιτιών, στον οικισμό των Ρομά στη Νέα Κίο. Να ση-
μειωθεί πως ήδη υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο 
Άργους - Μυκηνών προκειμένου να αποφευχθούν 
εδώ φαινόμενα όπως αυτά της Λάρισας. Για την 
επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού ο δήμαρχος 
Δημήτρης Καμπόσος έχει ξεκινήσει μια καμπάνια 
ενημέρωσης των Ρομά για τα μέτρα πρόληψης, 
εκτός από τις απολυμάνσεις. Σύμφωνα με τον πρόε-
δρος του τοπικού συλλόγου κ. Βασίλη Ζαφειρόπου-
λο στην περιφέρεια της Νέας Κίου αυτή τη στιγμή, 
υπάρχουν περίπου 90 οικογένειες Ρομά, που αντι-
στοιχούν σε 550 άτομα.

Κοντά στα σώματα ασφαλείας και στους γιατρούς ο δήμος Άργους –Μυκηνών
Ο Καμπόσος διέθεσε δύο αντιμισθίες του για το νοσηλευτικό προσωπικό

Ένα αυτοκίνητο του Δήμου Άργους συμπεριλαμ-
βάνεται πλέον στην δύναμη της Αστυνομίας στο 
Άργος. Ο Δήμαρχος Άργους  προέβει σε αυτή την 
κίνηση προκειμένου να ενισχύσει την αστυνόμευση 
στην περιοχή του. Αντίστοιχες κινήσεις, αυτή την 
φορά για την ενίσχυση των εργαζομένων στην Πυ-
ροσβεστική και στο Νοσοκομείο Άργους είχαμε από 
τον Δήμο Άργους –Μυκηνών. Μέσω του Δημάρχου 
του παράδωσε ειδικές στολές για τις περιπτώσεις κο-
ρωνοϊού στο Νοσοκομείο Άργους και δεν παρέλειψε 
να επεκτείνει τις απολυμάνσεις που πραγματοποι-
εί ανά τρεις ημέρες, τόσο πέριξ του Νοσοκομείου, 
όσο και στο κτήριο που στεγάζεται η πυροσβεστική 
Άργους ενώ τους προσέφερε και προστατευτικές 
μάσκες. Η ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Αργο-
λίδας αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην δωρεά του 
αυτοκινήτου αναφέρει: «είναι σίγουρο ότι ενέργειες, 
όπως αυτή του Δημάρχου, αναπτερώνουν το ηθικό 
των συναδέλφων διότι αποδεικνύουν περίτρανα και 

με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση είναι δίπλα στον Έλληνα Αστυνομικό.»
Σχετικά με τις στολές στο Νοσοκομείο Άργους,  ο 
Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος 
πρόσφερε 40 στολές στο Γ.Ν. Αργολίδας διαθέτοντας 
χρήματα από την αντιμισθία του ως Δήμαρχος. Οι 
στολές παραδόθηκαν από τον ίδιο τον Δήμαρχο 
για το νοσηλευτικό προσωπικό στην διοικήτρια 
του νοσοκομείου κα. Μαρία Σαρίδη. Η διοικήτρια 
του Νοσοκομείου εξήρε την στάση του Δημήτρη 
Καμπόσου να διαθέσει τις αντιμισθίες δυο μηνών, 
τονίζοντας ότι αυτό «αποτελεί έμπρακτο ευχαριστώ 
στους ανθρώπους που βρίσκονται μέρα νύχτα εδώ» 
μαχόμενοι για την υγεία των πολιτών. 
Με επιστολή της η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστι-
κού Σώματος Νομού Αργολίδος ευχαριστεί τον Δή-
μαρχο Άργους Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσο για την 
ενίσχυση των μέτρων προστασίας των υπαλλήλων 
της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τον Κορωνοϊό.



ΠΕΜΠΤΗ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ2020 11λογοτεχνία & ποίηση

Το αγόρι της διπλανής πόρτας 
Γνωριστήκαμε λίγο πριν 
τα
Χριστούγεννα αλλά το 
τελευταίο διάστημα έχει 
ξεκινήσει να
κάνει πολύ στενό 
μαρκάρισμα πια…
αλλά τέτοιες ώρες τέτοια 
λόγια…
covœid´ όλα!

την καραμπίνα σου,
στην καραντίνα σου αγάπη 
μου!

τι μηνύματα στέλνει
όοοοολη την ώρα!
τί θα σου κάνω εγώ 
αργότερα;
πολύ καλά, πολύ καλά
μπορώ να πω
πραγματικά
φτου φτου μη το ματιάσω!

ενθουσιασμένη με την 
πάρτη του δηλώνω μετά 

από πολύ καιρό με 
κάποιον!
εντωμεταξύ όλο και 
σπόντες πετάει να 
γνωρίσει διακαώς τους 
γονείς μου
... αλήθεια τέτοιος δεν 
μου έχει ξανατύχει!

βασίλισσα με έχει
μιας και φοράει και 
Corona

ξέχασα να σας πω το 
όνομά του
ξεκινά από V,
βασικά τον λένε Virων.

αλλά εδώ και κάποιες 
μέρες έχω καταλάβει 
κάτι..

πολύ ζηλιάρης ρε αδερφέ
δεν με αφήνει να πάω
που-θε-νά
ούτε βήμα μόνο μέσα,

και έξω
για τα απολύτως 
απαραίτητα
εδώ θα μείνεις λέει
ΜέΕΕΕΕΕΕΕΣΑ ... στο 
σπίτι.
ναι αγάπη μου 
#μένουμεσπίτι

αλλά και πολύ 
γκομενάκιας από την 
άλλη
πολυάμορους
δεν κρατιέται πουθενά ο 
άτιμος
από εδώ και από εκεί

μήπως την έπεσε και σε 
εσάς;

covid19
#μένουμεσπίτι

Σωτηρία Δήμα

Τόσα πολλά τα όνειρα…
Τόσα πολλά τα όνειρα…
Δρόμος αδιέξοδος
τα συναισθήματα μας,
Τόσες πολλές 
οι σκέψεις μας…
σε τζάμι ζωγραφισμένη
η ζωή μας,
Πόσο όμορφα τα 
λουλούδια μας,
Χωρίς βήματα
η φύση μας,
Πόσο έρημοι
Οι δρόμοι μας…
ανηφορικός,
Ο ουρανός μας,
Πόσο θαμπά…
τα αστέρια μας,

Τόσο μικρή η νύχτα μας,
Πόσο μακριά…
Δίπλα μας
οι Άνθρωποι μας.

Θεέ,
Φύση,
Ζωή,
Στιγμή,

συγχώρεσε…
Την αγνωμοσύνη μας !!

- Σπύρος Δ Κατσίγιαννης -(2020)

Η ανιδιοτέλεια της 
ψυχής    

Γυρεύω τώρα μια τυχαία συνάντηση 

να σε πετύχω έξω στο δρόμο ξαφνικά 

Όπως τυχαία πέφτει κάποτε ένα 
αστέρι 

και τυχερός είναι εκείνος που κοιτά 

Θέλω μπροστά μου να φανείς 
ολόφωτος 

σαν ένας ήλιος πίσω από γκρίζα 
σύννεφα 

που ξεπροβάλλει και φτιάχνει η μέρα 
ανέλπιστα 

Έτσι κι εσύ θα με φωτίσεις ατελείωτα 

με όλη τη λάμψη της ψυχής σου

αυτή την τέλεια 

μίας ψυχής που μόνο δίνει με 
ανιδιοτέλεια

Νανά Μπροδήμα, ποιητική συλλογή 

«Στα απόκρυφα μονοπάτια της καρδιάς» 

Εκδόσεις Όστρια, Ιούλιος 2014

Ο Αστυνομικός Διευθυντής σοκαρισμένος 
από την εξέλιξη της κουβέντας, κοίταξε για 
μερικά δευτερόλεπτα, σαν χαμένος, τον Δι-
οικητή. Όταν άνοιξε το στόμα του, αντί να 
απαντήσει, ρώτησε:
-Ξέρω πως ο εγκληματολόγος φίλος σου, 
που καπνίζει εδώ μέσα, παρά την γενική 
απαγόρευση, κάπου εδώ κρύβει τα τσιγάρα 
του. Κάνε μου τη χάρη και δώσε μου ένα…
Έκπληκτος από την απρόσμενη παραγγε-
λία του ανωτέρου, που σιχαινόταν το κά-
πνισμα, ο Χρόνης σηκώθηκε και άνοιξε 
το κάτω συρτάρι του γραφείου του. Χωρίς 
κουβέντα έβγαλε ένα και το πρόσφερε μαζί 
με τον αναπτήρα.
Ο Διευθυντής τράβηξε δυο ρουφηξιές, 
έβγαλε έναν αναστεναγμό και… λύθηκε 
στο κλάμα. Ένα κλάμα σπαρακτικό που 
έβγαινε μέσα από τα φυλλοκάρδια του 
και έδειχνε πως ο άνθρωπος βρισκόταν σε 
απόλυτη απόγνωση.
Με το ένστικτο και την πείρα του ερευνη-
τή ανθρωπίνων παθών και καταστάσεων, 
ο Αστυνόμος ένιωσε πως κάτι πολύ πιο 
σοβαρό, από την υπόθεση που εξέταζαν, 
συνέβαινε. Και πράγματι έπεσε μέσα. Αφού 
ξέσπασε για λιγότερο από δύο λεπτά, ο Δι-
ευθυντής σκούπισε με την ανάστροφη του 
χεριού τα μάτια του και με φωνή σπασμέ-
νη άρχισε σιγά – σιγά να μιλά:
-Για πέσ’ μου, Αστυνόμε, πόσο καιρό έχεις 
να με δεις με την γυναίκα μου;
-Τώρα που το λέτε, έχω κάτι μήνες. Γιατί, τι 
τρέχει, χωρίσατε;
-Μακάρι το πρόβλημά μας να ήτανε προ-
σωπικό. Δυστυχώς, είναι πολύ σοβαρότε-
ρο.
-Δηλαδή, για να καταλάβω;
-Η ταλαίπωρη παρουσίασε κακοήθεια, που 
την έχει πειράξει στο συκώτι. Οι γιατροί 
εδώ την έχουν ξεγραμμένη. Η μόνη ελπί-
δα, αν μπορεί να γίνει κάτι, είναι να πάει 
σε ένα εξειδικευμένο Κέντρο Ήπατος στην 
Γαλλία. Όμως, το κόστος θεραπείας είναι 
απαγορευτικό για τις οικονομικές μου δυ-
νατότητες. Και τότε…

Πήρε μιαν ανάσα.
-Και τότε, τι;
-Και τότε ήταν που με πλησίασε, μέσω κοι-
νού φίλου, ο Έτορε Μαντσίνι και μου είπε 
μια ιστορία. Για έναν θησαυρό που ήταν 
κρυμμένος στην περιοχή μας από την 
Κατοχή και αποτελείτο από χρυσές λίρες. 
Τον είχε κρύψει, έξω από ένα ξωκλήσι, ο 
πατέρας του Τζιανφράνκο Μαντσίνι, που 
βρισκόταν τότε στο Ναύπλιο.
-Ώπα! Να υποψιαστώ πως μιλάμε για τον 
ίδιο θησαυρό που φύλαγε στις αποθήκες 
του Βραχνού ο Πασκουάλε Μποναβεντού-
ρα, ο θείος του Ούγκο, που χάθηκε μαζί 
του εκείνες τις σκοτεινές ημέρες;
-Γι’ αυτόν πρόκειται. Ήταν κρυμμένος στο 
προαύλιο του Αγίου Ιωάννη του Θεολό-
γου, που βρίσκεται στην Καραθώνα, κάτω 
από τον δρόμο. Μου είπε πως δεν ζητούσε 
τίποτα παραπάνω από μένα, μόνο να μην 
πάει κάποιο περιπολικό στην περιοχή την 
ώρα που θα τον έβγαζε. Θα είχε μαζί του 
και τον Ούγκο Μποναβεντούρα, που θα 
έπαιρνε και αυτός μερίδιο. Έτσι προέκυψε 
η επικοινωνία μου με τους δυο αυτούς.
-Και;
-Και απ’ ό,τι φαίνεται, ο Έτορε Μαντσίνι, 
κάποια στιγμή άλλαξε γνώμη και θεώρη-
σε καλό να κρατήσει τον θησαυρό για τον 
εαυτό του. Με αποτέλεσμα να πληρώσει 
την απληστία του με την ζωή του.
-Σας το ομολόγησε ο φονιάς;
-Δεν σκόπευε να το παραδεχτεί αλλά μετά 
τον φόνο με έπαιρνε φορτικά τηλέφωνο 
να μάθει για την εξέλιξη της έρευνας…

(συνεχίζεται) 

Τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στην 
υπόθεση είναι απολύτως φανταστικά 
(όπως και όλη η ιστορία), σε αντιδιαστολή 
με πραγματικούς τόπους και καταστήματα 
που αναφέρονται στο μυθιστόρημα.

Κείμενα του Γ. Μουσταΐρα δημοσιεύονται 
και στο rebetaskeri.blogspot.com

25ο – Ανθρώπινη τραγωδία & φόνος



12 ΠΕΜΠΤΗ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Η προσευχή της Αρκούδας 
Ένας παπάς αποφάσισε μια Κυριακή για να 

πάει για κυνήγι αρκούδας. Καθώς περπατούσε, 

περπατούσε εις το δάσος όταν ο λύκος δεν ήταν 

εκεί, βλέπει από μακριά μια αρκούδα. Πλησιάζει 

σιγά-σιγά εκεί που αρκούδα έπινε νερό. Όμως, 

μη γνωρίζοντας περί ανέμων και πως οι 

αρκούδες μπορούν να σε 

μυρίσουν στα πενήντα 

μέτρα, μόλις πλησίασε 

πολύ, η αρκούδα γύρισε να 

τον αντιμετωπίσει.

Πολλοί ίσως να μην 

ξέρετε πως παρόλο που οι 

αρκούδες έχουν ένα άλφα 

όγκο και κάποια βήτα κιλά, 

είναι πολύ γρήγορα ζώα 

και εύκολα μπορούν να 

κυνηγήσουν έναν άνθρωπο 

στην ευθεία. Και έτσι κι 

έγινε. 

Η αρκούδα άρχισε να τρέχει κατά πάνω του, ο 

παπάς άρχισε να γίνεται παπα-σούζας. Μπροστά 

ο παπάς, πίσω η αρκούδα, αρχίζει ο παπάς να 

κατεβαίνει το βουνό με πόδια στους ώμους. 

Για κακή του τύχη όμως, σκοντάφτει σε μία 

ρίζα δέντρου, τρώει μια σούπα, φέρνει κάτι 

κουτρουβάλες και πάει και πέφτει σε ένα 

τεράστιο βράχο, σπάζοντας τα πόδια του. 

Η αρκούδα τώρα έχει τον έλεγχο του 

παιχνιδιού. Πλησιάζει τον παπά, έτοιμη να τον 

κάνει κομματάκια και να φωνάξει και τις φίλες 

της για μπάρμπεκιου.

Ο παπάς, μέσα στον πόνο 

του και την τρομάρα του, 

αρχίζει να προσεύχεται: 

"Θεέ μου, συγγνώμη που 

σήμερα βγήκα για να 

κυνηγήσω αρκούδες. Σε 

παρακαλώ, συγχώρεσέ 

με τον αμαρτωλό και 

εκπλήρωσέ μου μια ευχή. 

Κάνε αυτή την αρκούδα 

να δει τις αξίες του 

Χριστιανισμού και να γίνει 

αμέσως ένας καλός Χριστιανός."

Με το που το λέει αυτό ο παπάς, η αρκούδα 

πέφτει στα γόνατά της, σκύβει το κεφάλι 

ευλαβικά μπροστά στον παπά και λέει: "Σε 

ευχαριστώ Κύριε για το φαγητό που μου 

προσφέρεις σήμερα ..."

Μένουμε μέσα!

Υιός εργοστασιάρχου

Ένας εργοστασιάρχης έχει έναν χαζό γιο. Μια 

μέρα λοιπόν τον πάει να του δείξει το εργο-

στάσιο αλλαντικών που έχουν.

-Ορίστε, του λέει, σ' αυτή τη μηχανή βάζου-

με από εδώ ένα ολόκληρο βόδι, η μηχανή το 

παίρνει, το γδέρνει, χωρίζει τα κόκκαλα, το 

τεμαχίζει, το αλέθει κι από δω βγαίνει λουκά-

νικο.

-Δηλαδή μπαμπά, ρωτάει ο γιός, άμα βάλου-

με από δω λουκάνικο, θα μας βγάλει από την 

άλλη βόδι;

-Αυτό παιδί μου, μόνο η μάνα σου το κατά-

φερε!

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα


