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Τεμπέληδες αποκαλεί Αναπόφευκτη η αναδιάρθρωση του χρέους
τους Ελληνες ο Πάγκαλος
Αρκεί να γίνει
με σχέδιο λέει
καθηγητής

Σύμφωνα με την τουρκική «Χουριέτ»
Του ανταποκριτή μας
Αρη Παπαδόπουλου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Συνέντευξη στην
τουρκική εφημερίδα «Χουριέτ»
που φέρεται να έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος, αποκαλώντας
τους Ελληνες τεμπέληδες, προκαλεί νέο πολιτικό σάλο σε βάρος του. Ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά. «Δεν έδωσα πουθενά συνέντευξη», λέει και επιτίθεται με δριμύτητα στη ΝΔ
που τον κατηγόρησε ως «επικίνδυνο».
Η «Χουριέτ» δημοσίευσε δηλώσεις του κ. Πάγκαλου με τίτλο
«Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας»
στο οποίο ο αντιπρόεδρος της
ελληνικής κυβέρνησης φέρεται
να δήλωσε:
«Μετά την αγορά της Finansbank, κάποιοι εθνικιστές στην
Ελλάδα ενοχλήθηκαν, αλλά σήμερα η Finansbank είναι μία από

Β. Μαρινάκης:
Ρίσκαρε και
δικαιώθηκε
Του ανταποκριτή μας
Τάσου Γιαννακόπουλου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Οταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εξαγόρασε το περασμένο
καλοκαίρι, μετά από μια …επιθετική πολιτική, το πλειοψηφικό
πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ
Ολυμπιακός, από τον Σωκράτη
Κόκκαλη, πάρα πολλοί αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο, ένας
από τους πιο δυνατούς και επιτυχημένους Ελληνες εφοπλιστές, επιθυμούσε τόσο πολύ να
αναλάβει τα ηνία της λαοφιλέστερης ομάδας της χώρας.
Τώρα, σχεδόν ένα χρόνο μετά οι απορίες τους λύθηκαν! Ο
Βαγγέλης Μαρινάκης, πήρε τον
Ολυμπιακό, για τον απλούστατο

τις πιο επιτυχημένες επενδύσεις.
Οι δικές μας τράπεζες είναι αποτυχημένες, αν πάρουν ως παράδειγμα τις τουρκικές θα συμμαζευτούν», φέρεται να λέει ο κ.
Πάγκαλος και προσθέτει:
«Οικονομικά και πολιτικά
βλέπω την Τουρκία ισχυρή. Οι
άνθρωποι έχουν επιτυχίες, γι’
αυτό είναι χαρούμενοι και έχουν
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
Οταν οι Τούρκοι δούλευαν,
εμείς τεμπελιάζαμε. Τώρα ζούμε
τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης».
Tόνισε επίσης ότι το θέμα της
αγοράς και της πώλησης ακινήτων από τους Ελληνες υπηκόους
έχει επιλυθεί αλλά δεν έχει
ανοίξει ακόμη η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και ούτε ξεκίνησε
η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ιμβρου με τη Λήμνο.
Η πρώτη αντίδραση προήλθε
από το κόμμα του ΛΑΟΣ για να

Του Δημήτρη Τσάκα
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έσπασαν σε σταθμούς του Μετρό Αττικής. Σελίδα 11.
Κύπρος: Φρένο στις πολλαπλές
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Η Ακολουθία του Νυμφίου στον Καθεδρικό Αγίου Παύλου Χέμστεντ
Με κατάνυξη τελέστηκε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας η Ακολουθία του Ιερού Νυμφίου στον
Καθεδρικό του Αγίου Παύλου στο Χέμστεντ της Νέας Υόρκης, με το εξαίσιο τροπάριο «τον νυμφώνα σου βλέπω Σωτήρ κεκοσμημένον. Διακρίνονται οι ιερόπαιδες στην εικόνα του Νυμφίου.

Γκάιτνερ: Δεν θα υποβαθμιστεί η Οικονομία
OYAΣΙΓΚΤΟΝ. («Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Ο Αμερικανός υπουργός
των Οικονομικών, Τίμοθι Γκάιτνερ προσπάθησε, χθες, να διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι οι
ΗΠΑ δεν πρόκειται να δουν την
πιστοληπτική τους ικανότητα
(που σήμερα αξιολογείται ως
«ΑΑΑ») να υποβαθμίζεται παρά
την αρνητική αξιολόγηση της
προοπτικής της από την «Standard&Poor’s» τη Δευτέρα.
Ο οίκος αξιολόγησης βάσισε
την απόφασή του στις ανησυχίες
που υπάρχουν γύρω από το ενδεχόμενο να μην καταλήξουν σε
κοινό σχέδιο για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και του
χρέους οι Ρεπουμπλικανοί με
τους Δημοκρατικούς.
Στις δηλώσεις του, που έγιναν
σε πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, ο Τίμοθι Γκάιτνερ εξέφρασε,

μεταξύ άλλων, την πεποίθηση,
ότι οι νομοθέτες και των δύο παρατάξεων θα καταλήξουν σε συμφωνία για την αντιμετώπιση του
χρέους.
Ερωτηθείς για το αν υπάρχει
κίνδυνος οι ΗΠΑ να χάσουν την
αξιολόγησή τους που βρίσκεται,
όπως προαναφέρθηκε στο «ΑΑΑ»
ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός: «δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος».
«Αν ακούσετε προσεκτικά την
ηγεσία των ΗΠΑ, τον Πρόεδρο,
την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών
και των Δημοκρατικών και στα
δύο νομοθετικά Σώματα θα δείτε
ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό
είναι το σωστό για την αμερικανική Οικονομία. Ολοι αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να θέσουμε
σε εφαρμογή τις μεταρρυθμίσεις
που θα περιορίσουν τα μακρο-

χρόνια ελλείμματα έτσι ώστε να
ενισχυθεί η μελλοντική ανάπτυξη» είπε εξάλλου ο Αμερικανός
υπουργός των Οικονομικών.
Τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος
Μπαράκ Ομπάμα, όσο και οι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες της
Βουλής έχουν παρουσιάσει τα δικά τους σχέδια για τον περιορισμό του ομοσπονδιακού χρέους
κατά τουλάχιστον 4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα 10 με
12 χρόνια. Και οι δύο πλευρές,
ωστόσο, δείχνουν να διαφωνούν
στους τρόπους με τους οποίους
θα πετύχουν τους στόχους τους.
Την ίδια στιγμή που ο Γκάιτνερ αναλάμβανε την πρωτοβουλία να απαντήσει στην προειδοποίηση της «S&P» εκ μέρους
όλης της κυβέρνηση, ο πρόεδρος
Μπαράκ Ομπάμα ξεκινούσε μια
περιοδεία προκειμένου να προ-

ωθήσει τα δικά του σχέδια για
τον περιορισμό του ομοσπονδιακού χρέους.
Στην πρώτη στάση της περιοδείας του, στη Βιρτζίνια, ο πρόεδρος Ομπάμα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι Δημοκρατικοί
και Ρεπουμπλικανοί μπορούν να
καταλήξουν σε συμφωνία για τον
περιορισμό των ελλειμμάτων και
κατ’ επέκταση τη μείωση του
χρέους. Παραδέχτηκε όμως ότι
δεν θα είναι κάτι εύκολο.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη
Βουλή, Ερικ Κάντορ, μιλώντας
στους δημοσιογράφους χαρακτήρισε την απόφαση της «S&P» ως
ένα προειδοποιητικό μήνυμα και
δεν παρέλειψε να υπεραμυνθεί
του σχεδίου που έχει παρουσιάσει η παράταξή του για τη μείωση του χρέους.

ΕυρΩΚινηση

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε
το ρίσκο με την απόκτηση του
Ολυμπιακού και τα κατάφερε
πολύ καλά.
λόγο ότι τον αγαπά παθολογικά
και ήθελε με κάθε κόστος και
θυσίες να τον επαναφέρει στην
κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, βάζοντας παράλληλα
τα θεμέλια για την δημιουργία
μιας πανίσχυρης ομάδας που θα
κάνει υπερήφανους τους οπαδούς της και στο διεθνές στερέωμα. Ο Β. Μαρινάκης, όταν ζήτησε τον Ολυμπιακό από τον πιο
πετυχημένο ίσως πρόεδρο της
ιστορίας του, δεν σκέφτηκε ούτε

τηλέφωνα ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις ο στόχος αγνώστων που επιτέθηκαν ή και
τραυμάτισαν περαστικούς για να
τους ληστέψουν.
Σύμφωνα με στοιχεία, βάσει
του απολογισμού της Ελληνικής
Αστυνομίας, το δεύτερο εξάμηνο
του 2010 σημειώθηκαν λιγότερες κλοπές και διαρρήξεις στην
Αττική και στη Θεσσαλονίκη.
Αντίθετα, σύμφωνα με τα
ίδια στοιχεία, παρουσιάστηκε
αύξηση σε κλοπές και διαρρήξεις στην περιφέρεια, γεγονός

που φανερώνει ανησυχητική μετατόπιση εκεί της εγκληματικότητας από τα μεγάλα αστικά
κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Η μετατόπιση έχει επίσης να
κάνει με τη βαριά εγκληματικότητα, με εσωτερική μετανάστευση συμμοριών στην περιφέρεια
και κυρίως σε περιοχές κοντά
στην Αττική, όπου τα τελευταία
χρόνια έχουν εξελιχθεί σε ορμητήρια κακοποιών για επιθέσεις.
Η κατάσταση ωστόσο στο ιστορικό κέντρο και στις όμορες πε-
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Oι ΗΠΑ
στο «σκαμνί»

Συνέχεια στη σελίδα 5

Συνέχεια στη σελίδα 17

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ριοχές της πρωτεύουσας παραμένει ασφυκτική από πλευράς
εγκληματικότητας.
Πορνεία, οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες σε
μίνι μάρκετ και καταστήματα ψιλικών, αλλά και επιθέσεις εναντίον περαστικών, συνεχίζουν να
αποτελούν καθημερινότητα.
«Η κατάσταση στο κέντρο
της Αθήνας όχι μόνο δεν έχει
βελτιωθεί, αλλά χειροτερεύει
μέρα με τη μέρα. Καταστήματα

Πόλος έλξεως ομογενών για ψώνια η Αστόρια
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Αυξημένη, σε σύγκριση με πέρυσι, εμφανίζεται
μέχρι τη στιγμή αυτή για το Πάσχα, η κίνηση στα ελληνικά καταστήματα τροφίμων της περιοχής Νέας Υόρκης και ιδιαίτερα
στην ελληνική Αστόρια.
«Φέτος, συμπίπτει το Καθολικό με το Ορθόδοξο Πάσχα και
η κίνηση εδώ και περίπου 8-9
ημέρες, είναι αυξημένη», τόνισε
στον «Εθνικό Κήρυκα», ο ιδιοκτήτης της υπεραγοράς τροφίμων «Τιτάν», Κώστας Μάστορας.
«Η Αστόρια είναι γεμάτη από
κόσμο. Βλέπω ότι όλα τα μαγαζιά δουλεύουν.
Στο δικό μας κατάστημα
έχουμε αρκετή προσέλευση κόσμου από την τριπολιτειακή περιοχή, κυρίως, απ’ όπου κατεβαίνουν οι ομογενείς. Μη ξεχνάμε, ότι η Αστόρια είναι πόλος
έλξεως των ομογενών και το πασχαλινό τραπέζι πρέπει να είναι
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Αμερική προχθές πήρε
μια γεύση από ένα πολύ
πικρό ποτό: τον διεθνή
διασυρμό που φέρνει η κακοδιοίκηση των οικονομικών της χώρας και την προειδοποίηση ότι
θα υποβαθμιστεί η Οικονομία
της αν δεν βάλει σε μια σειρά
τα του οίκου της.
Ελπίζουμε ότι το σοκ που
υπέστη η χώρα θα βοηθήσει την
πολιτική ηγεσία και των δυο
κομμάτων να σοβαρευτεί, πριν
είναι αργά.
Τι σημαίνει υποβάθμιση της
Οικονομίας μιας χώρας; Βασικά
σημαίνει ότι οι δανειστές της
απαιτούν υψηλότερο επιτόκιο
ως αντίβαρο στο αυξημένο ρίσκο
που αναλαμβάνουν δανείζοντας
τα χρήματά τους.
Δυο μόνο μεγάλες οικονομίες, μέχρι αυτή τη στιγμή,
έχουν αρνητική προοπτική, οι
ΗΠΑ και η Ισπανία.
Η συζήτηση για τον έλεγχο
του υπέρογκου αμερικανικού

Στο «κόκκινο» η εγκληματικότητα στην Αθήνα
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα «Τα Νέα»). Στο «κόκκινο»
έχουν φθάσει οι δείκτες της εγκληματικότητας, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας. Η έκρηξη παρατηρείται
στα αδικήματα που αφορούν
την καθημερινότητα του πολίτη,
όπως είναι οι κλοπές, οι διαρρήξεις και οι ληστείες και είναι
χαρακτηριστικό ότι από το 2004
έχουν διπλασιαστεί τα νούμερα.
Τα περισσότερα εγκληματικά
κρούσματα παρατηρούνται στην
Αττική. Μικροποσά και κινητά

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Η αναδιάρθρωση
του χρέους της Ελλάδας είναι
αναπόφευκτη, πρέπει να γίνει
στα επόμενα δύο χρόνια με τους
συμφέροντες για τη χώρα
όρους», επεσήμανε κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης που
παραχώρησε στον «Ε.Κ.» ο καθηγητής Οικονομικών του
«Stern School of Business» του
Πανεπιστήμιου της Νέας Υόρκης, Δρ. Νικόλαος Οικονομίδης.
Παράλληλα, κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να μην προβεί σε αναδιαπραγμάτευση του
χρέους όταν βρεθεί στο χείλος
του γκρεμού, όπως συνέβη προ
ενός έτους με την υπογραφή του
μνημονίου, αλλά να προετοιμαστεί και επιδιώξει την αναδιάρθρωση με τους δικούς της όρους.
Ο Δρ. Οικονομίδης σε σχόλιό
του στη χτεσινή «Financial Times» www.ft.com/comment
αναφέρεται στην οικονομική
κρίση της γενέτειρας και την καλεί να ακολουθήσει το πεπρωμένο.
Ερωτηθείς για την κατάσταση
της γενέτειρας, επεσήμανε: «Η
Ελλάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε,
βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Εχει ένα πολύ μεγάλο
πρόβλημα χρέους, αλλά και δημοσιονομικά προβλήματα, καθώς τα έξοδα του κράτους υπερβαίνουν κατά πολύ τα έσοδά
του. Αρα τα δύο αυτά προβλήματα μαζί είναι τεράστια για τη
γενέτειρα. Πριν από έναν περίπου χρόνο, η Ελλάδα βρέθηκε
στο κατώφλι της χρεοκοπίας και
αναγκάστηκε να λάβει βοήθεια
από τις διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με όρους τους οποίους δεν μπορούσε να διαπραγ-
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Φρέσκα και νόστιμα ελληνικά τρόφιμα για το πασχαλινό τραπέζι. Οι ομογενείς έχουν αρχίσει και
συνεχίζουν να κάνουν τις προμήθειές τους. Δεξιά, ο ιδιοκτήτης της γνωστής υπεραγοράς τροφίμων
«Τιτάν», στην Αστόρια, Κώστας Μάστορας, εξυπηρετεί μερικούς από τους πελάτες του.

Νέες οδηγίες
σε γιατρούς για
Αλτσχάιμερ
NEA YOΡΚΗ. («Νιου Γιορκ
Τάιμς»). Οι αρμόδιοι ομοσπονδιακοί φορείς των Ηνωμένων
Πολιτειών επρόκειτο, χθες, για
πρώτη φορά να εκδώσουν επίσημες ιατρικές οδηγίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της
ασθένειας του Αλτσχάιμερ νωρίτερα από ό,τι γινόταν μέχρι
σήμερα.
Οι οδηγίες αυτές, που επρόκειτο να εκδοθούν από το Εθνικό Ινστιτούτο για τη Γήρανση
και την Ενωση για το Αλτσχάιμερ χωρίζουν την ασθένεια αυτή
σε τρία στάδια: το πρώτο στάδιο, όπου έχει αναπτυχθεί ήδη
η άνοια στον ασθενή, το δεύτερο στάδιο, όπου κάνουν την εμφάνισή τους ήπια προβλήματα
αλλά παρόλα αυτά ο ασθενής
εξακολουθεί να είναι λειτουργιΣυνέχεια στη σελίδα 9

8

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Σχολιαστές

Το ζήτημα της αύξησης του ορίου του χρέους είναι ζωτικής σημασίας
Toυ Εζρα Κλάιν
«Ουάσιγκτον Ποστ»
Ο Αμερικανός υπουργός των
Οικονομικών των ΗΠΑ, Τίμοθι
Γκάιτνερ δεν θέλει οι αγορές να
καταλάβουν το φόβο του. «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι» είπε
την Κυριακή. «Το Κογκρέσο θα
αυξήσει το όριο δανεισμού». Αν,
όμως, δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία για αυτό, τότε ο Γκάιτνερ
δεν θα βομβαρδιζόταν με σχετικές ερωτήσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές που εμφανίστηκε.
Η αύξηση του ορίου του χρέους μπορεί να είναι οικονομικά
απαραίτητη, αλλά πολιτικά εί-

ναι κάτι το θανατηφόρο. Μόνο
το 16% των Αμερικανών πολιτών θέλουν την αύξηση του ορίου, όπως έδειξε δημοσκόπηση
της «Γουόλ Στριτ Τζέρναλ». Ο
γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο
είπε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει για την αύξηση του ορίου
αν το νομοσχέδιο δεν συμπεριλάβει σημαντικές φορολογικές
μεταρρυθμίσεις, περιορισμό
των δαπανών, και μεταρρυθμίσεις για τη σωτηρία του
«Medicare» και του «Medicaid»ό,τι δηλαδή υπάρχει στη συντηρητική ατζέντα.
Και αυτό είναι το σημείο στο
οποίο τα πράγματα γίνονται
επικίνδυνα. Οι Ρεπουμπλικανοί

και οι Δημοκρατικοί κατηγορούνται εξίσου για τα ελλείμματα της χώρας. Το όριο του
χρέους αυξήθηκε επτά φορές
κατά τη θητεία του Μπους και
οι πολιτικές που προκάλεσαν
αυτές τις αυξήσεις δεν αναιρέθηκαν από τον Ομπάμα.
Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί
θέλουν να φορτώσουν το χρέος
στους Δημοκρατικούς και παράλληλα θέλουν να γίνουν από
τους τελευταίους σημαντικές
υποχωρήσεις προκειμένου να
τους προσφέρουν την ψήφο
τους.
Οι Δημοκρατικοί, ωστόσο,
δεν πρόκειται να συμφωνήσουν
με το σχέδιο των Ρεπουμπλικα-

νών για να αρνηθούν μέρος της
ευθύνης για το χρέος των ΗΠΑ.
Με τον τρόπο αυτό, όμως, θα
κρατούν όμηρο την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.
Οι φόβοι γύρω από το να
μην υπάρξει συμφωνία για ένα
σχέδιο αντιμετώπισης του ομοσπονδιακού χρέους είναι αυτοί
που
έκαναν
την
«Standard&Poor’s» να υποβαθμίσει την προοπτική της πιστοληπτικής ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η κατανόηση του κινδύνου
από το όριο του χρέους βοηθά
στην κατανόηση της οικονομικής κρίσης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της οι-

κονομικής κρίσης το κύριο πλεονέκτημα των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ότι είχε την εικόνα
της μοναδικής ασφαλής επένδυσης στον κόσμο. Αυτό μας
βοηθά να δανειζόμαστε ευκολότερα και δίνει παράλληλα τη
δυνατότητα στην κεντρική τράπεζά μας να αγοράζει ομόλογα
και να κρατά χαμηλά τα επιτόκια δανεισμού. Μας δίνει εργαλεία και ευκινησία που απλά η
Ελλάδα δεν διαθέτει.
Ολα αυτά, όμως, με την προϋπόθεση ότι το χρέος μας είναι
μια ασφαλής επένδυση.
Το θέμα με το όριο του χρέους δεν είναι ένα ζήτημα για το
ίδιο το όριο του χρέους. Είναι

κάτι που έχει να κάνει με την
ικανότητά μας να επιλύνουμε
τα οικονομικά μας προβλήματα
και να πηγαίνουμε προς τα
εμπρός. Αν και τα δύο κόμματα
μπορούν να έρθουν σε συμφωνία για το θέμα του χρέους αλλά και των ελλειμμάτων μέχρι
και το τέλος Μαϊου τότε πολύ
ωραία.
Αν, όμως, δεν μπορούν, το
όριο του χρέους δεν είναι η
στιγμή για να πούμε στις αγορές
ότι η Ουάσιγκτον έχει πτωχεύσει. Θα πρέπει, όλοι, να έχουν
στο νου τους ότι από τη στιγμή
που η περόνη βγει από τη χειροβομβίδα, δεν υπάρχει τρόπος
να μπει ξανά στη θέση της.

Η Ελλάδα να προετοιμαστεί για την αναδιάρθρωση του χρέους λέει καθηγητής
Συνέχεια από τη σελίδα 1
ματευτεί, γιατί είχε φτάσει στο
χείλος του γκρεμού.
Ουσιαστικά το πρόγραμμα με
το οποίο η Ελλάδα προσπαθεί
να ανακάμψει δημιούργησε μια
τεράστια ύφεση η οποία θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια.
Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα ήταν λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν δημιουργήθηκαν αρκετές προϋποθέσεις
για ανάπτυξη στην Ελλάδα. Αυτό οδήγησε σε βαθιά ύφεση, σε
μεγάλη ανεργία και μεγάλη μείωση του εθνικού προϊόντος».
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο
αναδιάρθρωσης του χρέους της
Ελλάδας τόνισε: «Αν κοιτάξουμε
μεσοπρόθεσμα θα συμπεράνουμε ότι είναι αναγκαίος για τα
επόμενα δύο-τρία χρόνια. Η Ελλάδα πρέπει να παραδεχτεί ότι
η αναδιάρθρωση θα γίνει στα
επόμενα δύο χρόνια και επί πλέον πρέπει να προσπαθήσει η Ελλάδα να την κάνει με τους δικούς της όρους. Να μην περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή
να βρεθεί στο χείλος της καταστροφής, όπως πριν από ένα
χρόνο, αλλά να προσπαθήσει εκ
των προτέρων και με τη δική της
πολιτική να ορίσει τους όρους
της αναδιάρθρωσης. Να την κάνει με όρους που θα είναι χρήσιμοι και αποτελεσματικοί για
την ελληνική οικονομία και όχι
για τους ξένους δανειστές της.
Η ελληνική κυβέρνηση μέχρι
το τέλος του 2011 έχει τα χρήματα να εξυπηρετεί τα διάφορα
δάνεια τα οποία έχει συνάψει,
άρα έχει μπροστά της κάποιον
χρόνο, στον οποίο δεν πρόκειται
να χρεοκοπήσει και ο οποίος της
παρέχει τη δυνατότητα να προετοιμαστεί και να ορίσει η ίδια
τους όρους με τους οποίους θα
γίνει η αναδιάρθρωση», πρόσθεσε.
Ερωτηθείς τι θα έκανε εάν
του αναθέτονταν το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Οικονομικών είπε: «Υπάρχουν δύο θέματα, τα οποία είναι σημαντικά. Το
πρώτο σχετίζεται με τους όρους
με τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση θα αναδιαπραγματευτεί με τους δανειστές. Η αναδιάρθρωση του χρέους σημαίνει
ότι οι δανειστές της Ελλάδας θα
αποδεχτούν εθελουσίως να αντι-

καταστήσουν τα ομόλογα του
Δημοσίου που κρατούν αυτή τη
στιγμή με καινούργια ομόλογα
τα οποία θα έχουν μια αρκετά
πιο μακροχρόνια λήξη.
Δεύτερο, δεδομένου του ότι
αυτή τη στιγμή τα ομόλογα του
ελληνικού δημοσίου ανταλλάσσονται με ένα κούρεμα της τάξεως του 40%, άρα με τιμή 40%
κατώτερη της ονομαστικής τους
αξίας, να επιδιώξει η όποια
ανταλλαγή να γίνει σ’ αυτές τις
τιμές.
Θα ήταν παράλογο η ελληνική κυβέρνηση να πληρώσει
100% αυτά τα ομόλογα τη στιγμή που ανταλλάσσονται 40% λιγότερο από την αξία τους. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει αυτή
την αλλαγή. Να αντικαταστήσει
τα βραχυχρόνια ομόλογα με μακροχρόνια και να αποδεχτούν οι
δανειστές αυτό το κούρεμα έτσι
ώστε να μειωθεί το ελληνικό
χρέος».
Αναφερόμενος στο ελληνικό
χρέος, επεσήμανε ότι έχει δύο
σκέλη: «Το πρώτο της τάξεως
των 110 δισ. ευρώ από άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το
οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει.
Το δεύτερο, αξίας 200 δισ. ευρώ
προέρχεται από διάφορους άλλους δανειστές, από διάφορες
τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ. Αυτά τα 200 δισ. η
Ελλάδα μπορεί με την αναδιάρθρωση να τα μειώσει 40% δηλαδή να τα μειώσει στα 120 δισ.
και να προχωρήσει σ’ αυτή την
οδό.
Το δεύτερο που οφείλει να
κάνει η Ελλάδα συνέχισε ο δρ.
Οικονομίδης- είναι να συσσωρεύσει τα οφειλόμενα φορολογικά ποσά.
»Υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή και η Ελλάδα αυτή τη
στιγμή δεν έχει μηχανισμούς οι
οποίοι να μπορούν να τα εισπράξουν. Υπάρχει τεράστια
διαφθορά στις εφορίες, στον
κρατικό μηχανισμό και δεν μπορούν να εισπραχτούν τα δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία οφείλει
ο κόσμος στο κράτος. Και αυτό
οφείλεται και στις δύο πλευρές,
από τη μία ο κόσμος δεν θέλει
να τα πληρώσει και από την άλλη το κράτος είναι ανίκανο.
Χρειάζεται κατά τη δική μου
γνώμη μια καινούργια φορολογική αστυνομία, κάτι σαν το

O καθηγητής Oικονομικών του «Stern School of Business» του
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Δρ. Νικόλαος Οικονομίδης.
αμερικανικό FBI, το οποίο να
κυνηγήσει τους φοροφυγάδες
και να έχει και την κατάλληλη
αξιοπιστία να μην νομίσει κανείς
ότι είναι κομματικό όργανο. Δεν
μπορεί η Ελλάδα να επιβιώσει
χωρίς να εισπράξει τα οφειλόμενα φορολογικά ποσά».
Ερωτηθείς για την υποβάθμιση της Οικονομίας των ΗΠΑ,
στην οποία προέβη μία ημέρα
πριν o οίκος αξιολόγησης
Standard & Poor’s, επεσήμανε
ότι ήταν αναμενόμενη και ότι
την συζητούσαν από το προηγούμενο καλοκαίρι.
«Η Αμερική αυτή τη στιγμή
βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική θέση, γιατί βρέθηκε στη μέση
της οικονομικής κρίσης και υποχρεώθηκε να ξοδέψει τεράστια
ποσά για να μην καταρρεύσει το
οικονομικό σύστημα. Αυτό δεν
σημαίνει ότι η Αμερική βρίσκεται στο στάδιο της Ελλάδας. Η
Αμερική έχει δυνατότητες που
η Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχει.
Η Αμερική πρέπει να προσπαθήσει να μειώσει τις δαπάνες και

να αυξήσει την εισροή χρημάτων από τη φορολογία έτσι ώστε
να μειωθεί το επί πλέον κεφάλαιο που ξοδεύτηκε την τελευταία τριετία για να βγει η Αμερική από την κρίση.
»Οταν βρίσκεσαι σε μια κρίση
όπως αυτή τόνισε ο Δρ. Οικονομίδης- δεν είναι καθόλου παράλογο να ξοδέψεις πάρα πολλά
λεφτά για να μην καταρρεύσει
το σύστημα και να μην βρεθούμε σε κατάσταση μεγάλης ανεργίας. Γι’ αυτό ήταν χρήσιμο και
αποδεκτό από όλα τα κόμματα
της Αμερικής να γίνει η επί πλέον δαπάνη το 2008, το 2009 και
σε κάποιο βαθμό και το 2010,
αλλά αυτή τη στιγμή στην οποία
βρισκόμαστε μετά την κρίση
πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα
κόμματα της Αμερικής να βρουν
τρόπους να μειωθούν οι δαπάνες, να αυξηθούν τα έσοδα και
να μειωθεί το χρέος της χώρας.
Αυτό στην Αμερική μπορεί να
γίνει, αλλά απαιτεί σύμπραξη
όλων των πολιτικών δυνάμεων»,
συμπλήρωσε.

Οσον αφορά την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, υποστήριξε ότι «η
αμερικανική οικονομία δεν είναι
σε τόσο καλή κατάσταση όσο
την θυμόμασταν. Με τον καιρό
πολλές βιομηχανικές δραστηριότητες που γινόντουσαν στην
Αμερική έχουν μεταφερθεί σε
τρίτες χώρες. Η αμερικανική οικονομία έχει διάφορες αδυναμίες οι οποίες είναι μακροχρόνιες και δεν λύνονται εύκολα και
ίσως να μη λυθούν ποτέ.
Εγώ νομίζω ότι η αμερικανική οικονομία με τον καιρό θα
βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι τώρα και δεν
θα φτάσουμε ποτέ στην κατάσταση που θυμόμαστε πριν 10,
20 και 30 χρόνια στην οποία
ήταν πανίσχυρη.
Οικονομίες ευρωπαϊκές, χώρες όπως της Γερμανίας πάνε πολύ καλά. Αυτό σε μεγάλο βαθμό
υποστηρίζει την άνοδο του ευρώ
σε σχέση με το δολάριο παρά το
γεγονός ότι στην ευρωζώνη
υπάρχουν χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία
και η Ισπανία οι οποίες έχουν
πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα.
Φανταστείτε τι θα συνέβαινε
αν αυτές οι χώρες δεν συμμετείχαν στο ευρώ, ή αν ήταν στην
ίδια θέση με τη Γερμανία. Φανταστείτε πόσο ισχυρό θα ήταν
το ευρώ έναντι του δολαρίου»,
πρόσθεσε.
Ερωτηθείς εάν μπορεί να
ανακάμψει το δολάριο, ο Δρ. Οικονομίδης επεσήμανε: «Οι δυνατότητες μιας χώρας δεν φαίνονται μέσα από αυτήν την ισο-

τιμία. Οι ισοτιμίες έχουν να κάνουν και με τους τόκους που
μπορεί να λάβουν βραχυχρόνια
οι επενδυτές σε δύο περιοχές.
Στην Αμερική οι βραχυχρόνιοι
τόκοι είναι σχεδόν μηδέν, ενώ
στην Ευρώπη είναι μεγαλύτεροι.
Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα
σε ρευστό, τα οποία πηγαίνουν
από τη μία χώρα στην άλλη σε
σχέση με τους τόκους. Αυτή τη
στιγμή πηγαίνουν στην Ευρώπη
γιατί δίνει μεγαλύτερους τόκους.
Αν σε έξι, είτε σε εννέα μήνες οι
τόκοι στην Αμερική θα ήταν μεγαλύτεροι μπορούσαν αυτά τα
χρήματα να κινούνταν προς την
αντίθετη κατεύθυνση και να άλλαζε ριζικά η ισοτιμία σε όφελος
του δολαρίου.
»Γι’ αυτό και η ισοτιμία δεν
δείχνει πάντα την αξία του νομίσματος και τις δυνατότητες
κάποιας χώρας. Διότι πολλές φορές καθορίζεται από τις μεταβιβάσεις χρημάτων από τη μία
ήπειρο στην άλλη και έχουν να
κάνουν μόνο με βραχυχρόνιους
τόκους και με ο,τιδήποτε άλλο»,
κατέληξε ο Δρ. Νικόλαος Οικονομίδης, ο οποίος γεννήθηκε το
1954 στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών.
Εισήχθη στο London School
of Economics και στη συνέχεια
ήρθε στην Αμερική όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του
σπουδές, καθώς επίσης και τις
διδακτορικές στο University of
California, Berkeley. Σήμερα είναι καθηγητής Οικονομικών στο
Stern School of Business του
Πανεπιστήμιου της Νέας Υόρκης
(New York University).

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ τύπος
Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων
αμερικανικών
εφημερίδων,
όπως δημοσιεύθηκαν χθες, Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου:
«Boston Globe»
Ο πιο γρήγορος μαραθώνιος που
έγινε ποτέ.

ΤΟ ΛΟΤΤΟ
Στην κλήρωση της ∆ευτέρας
οι αριθµοί που κερδίζουν είναι:
NEA ΥΟΡΚΗ
DAILY No.: 375
WIN 4: 0386
PICK 10: 01, 03, 05, 06, 14, 27,
28, 31, 33, 42, 44, 46, 49, 51,
55, 57, 58, 60, 71, 72
TAKE-5: 05, 08, 22, 23, 34
NEA ΙΕΡΣΕΗ
PICK 3: 828
PICK 4: 7065
CASH 5: 01, 09, 11, 30, 31
PICK 6: 11, 16, 22, 33, 36, 42
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ
PLAY 3: 274
PLAY 4: 9745
CASH 5: 12, 13, 25, 28, 31

«Chicago Tribune»
Προβάδισμα 2-0 για
Μπουλς.

τους

«L. A. Times»
Η προειδοποίηση κάνει πιο σοβαρή τη συζήτηση για το χρέος.
«New York Daily News»
Διεθνές ανθρωποκυνηγητό για
τη σύλληψη του δολοφόνου της.
«New York Post»
Από τη Ρωσία με αίμα.
«New York Times»
Η Γουόλ Στριτ στέλνει μήνυμα
στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση
για το χρέος.
«USAToday»
Ο ταχύτερος μαραθώνιος στη
Βοστώνη.
«Wall Street Journal»
Προειδοποίηση στις ΗΠΑ για το
χρέος.
«Washington Post»
Η «S&P» υποβάθμισε την προοπτική του χρέους των Ηνωμένων
Πολιτειών.
«Washington Times»
Τα ελλείμματα απειλούν την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ.

Χρήσιμες Επιχειρήσεις
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

PHILLIPS
ALEXIOU
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Astoria

επιχειρήσεων, σπιτιών, υγείας κλπ.

37-19 Broadway, 2nd Floor

31-21 23rd Ave.,
Astoria, NY 11105

(718) 545-4700

(718) 274-5757
EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

JOANNA PHILLIPS
•

Bayside
42-27 Bell Blvd.

STAMATIS RESTAURANT

(718) 229-8900

29-09 23rd Ave., Astoria, NY 11105

JOHN PAPAPORFIRIOU
•

(718) 932-8596
(718) 278-9795
(718) 721-4507

W. Hempstead

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΑΥΘENTIKO

488 Hempstead Tpke.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΓΙΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ
Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

(516) 489-9800

Μικρές Αγγελίες
Τηλ. (718) 784-5255
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