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ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΥΡΗΞ, Νέα Υόρκη, 4 Ιουνίου, 2012 

O καθηγητής Ν. Οικονομίδης για την Ελλάδα 
Του Θεόδωρου Καλμούκου 

 
 
Ο καθηγητής Οικονομικών Νικόλαος Οικονομίδης. 

ΒΟΣΤΩΝΗ. Σήμα υψηλού κινδύνου εκπέμπει με αποκλειστική συνέντευξή του στον «Εθνικό 
Κήρυκα» ο γνωστός ομογενής καθηγητής Οικονομικών του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, 
Νικόλαος Οικονομίδης, για την πορεία της Ελλάδος, βλέποντας ορατά ερχόμενη μία άτακτη 
χρεοκοπία, αν στις εκλογές επικρατήσουν κόμματα «όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 
και η Χρυσή Αυγή», τα οποία και κατονόμασε. Σε σχετική ερώτηση, σε μία κλίμακα από το 0 
μέχρι το 10 η Ελλάδα πιστεύει ότι «βρίσκεται στο 8 ή 9 για πιθανή χρεοκοπία», εάν αυτά τα 
κόμματα εκλεγούν. Ο καθηγητής Οικονομίδης ήταν ένας εκ των έντεκα επιφανών 
οικονομολόγων που συνυπέγραψαν το κοινό κείμενο εκπέμποντας SOS, που δημοσιεύθηκε στην 
«Καθημερινή» και αναδημοσιεύσαμε στον χτεσινό «Ε.Κ.», ενώ σε τακτική βάση εμφανίζεται 
σχολιάζοντας και δίνοντας συνεντεύξεις σε αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης.  
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Σήμα κινδύνου για την Ελλάδα από τον καθηγητή 
Νικόλαο Οικονομίδη 
Του Θεόδωρου Καλμούκου 

ΒΟΣΤΩΝΗ. Σήμα υψηλού κινδύνου εκπέμπει με αποκλειστική συνέντευξή του στον «Εθνικό Κήρυκα» ο 
γνωστός ομογενής καθηγητής Οικονομικών του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Νικόλαος 
Οικονομίδης, για την πορεία της Ελλάδος, βλέποντας ορατά ερχόμενη μία άτακτη χρεοκοπία, αν στις 
εκλογές επικρατήσουν κόμματα «όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Χρυσή Αυγή», τα 
οποία και κατονόμασε. 

Σε σχετική ερώτηση, σε μία κλίμακα από το 0 μέχρι το 10 η Ελλάδα πιστεύει ότι «βρίσκεται στο 8 ή 9 
για πιθανή χρεοκοπία», εάν αυτά τα κόμματα εκλεγούν. Ο καθηγητής Οικονομίδης ήταν ένας εκ των 
έντεκα επιφανών οικονομολόγων που συνυπέγραψαν το κοινό κείμενο εκπέμποντας SOS, που 
δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή» και αναδημοσιεύσαμε στον χτεσινό «Ε.Κ.», ενώ σε τακτική βάση 
εμφανίζεται σχολιάζοντας και δίνοντας συνεντεύξεις σε αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης. 

Είπε ότι «ενώπιον των εκλογών υπάρχουν μερικά κόμματα και συγκεκριμένα τρία τουλάχιστον, ο 
ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Χρυσή Αυγή, τα οποία ουσιαστικά θέλουν η Ελλάδα να φύγει 
από το ευρώ και να βρεθεί στη δραχμή, το λέγει λίγο διαφορετικά ο καθένας, αλλά στην πραγματικότητα 
οι πολιτικές τις οποίες προτείνουν με μαθηματική βεβαιότητα θα πάνε την Ελλάδα στη δραχμή, πράγμα 
το οποίο κατά τη γνώμη και των άλλων δέκα οικονομολόγων που συνυπογράψαμε το άρθρο είναι 
καταστροφή». Και συμπλήρωσε «μιλούμε για εθνική καταστροφή του μεγέθους της Μικρασιατικής 
καταστροφής και του Εμφυλίου πολέμου». 

Αναφορικά με το τι θα σημάνει για τη χώρα κάτι τέτοιο, είπε ότι «πρώτα - πρώτα ο κόσμος θα πάρει τις 
καταθέσεις από τις τράπεζες και θα τις πάει στο εξωτερικό, ή στο σπίτι του, θα τις κρύψει, κι αυτό 
σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων οι τράπεζες θα καταρρεύσουν, ήδη πολύς κόσμος έχει βγάλει τα χρήματά 
του και ο υπόλοιπος θα το κάνει αν φαίνεται ότι θα φτάσουμε στη δραχμή». Τόνισε πως «αν σε δύο 
εβδομάδες από σήμερα εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν βέβαιο ότι αμέσως θα βγάλει ο κόσμος τα 
χρήματά του και οι τράπεζες θα καταρρεύσουν. 

«Βγαίνοντας από το ευρώ, η ισοτιμία της νέας δραχμής προς το ευρώ δεν θα είναι πλέον 350 που ήταν η 
παλιά δραχμή, αλλά θα είναι 700, 800 ίσως και χίλιες δραχμές, δηλαδή ξαφνικά τα πράγματα θα γίνουν 
δύο και τρεις φορές πιο ακριβά, κι αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι ενώ θα μπορούσες να αγοράσεις ένα 
κιλό τρόφιμα, θα αγοράζεις το μισό ή και το ένα τρίτο». Συνέχισε, λέγοντας πως «αυτό σημαίνει ότι οι 
Έλληνες πολίτες μέσα σε λίγες μέρες γίνονται φτωχότεροι κατά 50 ή και 60% τοις εκατό, δηλαδή πολύ 
φτωχότεροι. Μ’ άλλα λόγια, από τη μια στιγμή στην άλλη από εκεί που είμαστε στη δεκαετία του 2010 
θα φτάσουμε ξαφνικά στα επίπεδα ζωής του 1950. 

Το τρίτο πρόβλημα θα είναι ότι πέρα από τον πληθωρισμό που ανέφερα, η ελληνική κυβέρνηση, όποια κι 
αν είναι, αν βρεθεί με τη δραχμή θα αναγκασθεί να τυπώσει πολλές καινούργιες δραχμές επειδή θα έχει 
έλλειμμα διότι οι δαπάνες του κράτους είναι πολύ μεγαλύτερες από τα έσοδά του οπότε εκ των 
πραγμάτων για να το καλύψει αυτό και αφού δεν θα μπορεί να δανειστεί άλλο από το εξωτερικό το μόνο 
που θα μπορεί να κάνει είναι να τυπώνει δραχμές κι έτσι θα υπάρχει πολύ περισσότερος πληθωρισμός, κι 
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όλο αυτό είναι ένα πολύ τρομακτικό σενάριο. Και πέρα από αυτά, και για μας που ζούμε στην Αμερική, 
εάν βρεθεί έξω από την Ευρωζώνη η Ελλάδα, δηλαδή έξω από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση με διάφορα εθνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Εκεί που είχε την 
υποστήριξη όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε προβλήματα με 
την Τουρκία λόγου χάρη θα βρεθεί σε δύσκολη θέση διότι η Ελλάδα από εκεί που ήταν ένα κομμάτι 
αυτών των ισχυρών κρατών μέσα στο κέντρο της Ευρωζώνης τώρα ξαφνικά θα γίνει μια παρακατιανή 
χώρα, στο περιθώριο, την οποία δεν θα παίρνει κανένας στα σοβαρά». Και συμπλήρωσε: «νομίζω ότι 
αυτά είναι τραγικά προβλήματα κι αυτοί που λένε τι ευρώ τι δραχμή δεν νομίζω πως το έχουν σκεφθεί, 
εκτός και εάν θέλουν μία έκρυθμη κατάσταση, ελπίζω να μην είναι τέτοιοι άνθρωποι». 

Στην ερώτηση αν σε περίπτωση που γυρίσει η Ελλάδα στη δραχμή, οι υπάλληλοι θα πάρουν τους 
μισθούς και τις συντάξεις οι συνταξιούχοι, ο Δρ. Οικονομίδης είπε: «νομίζω ότι θα πάρουν τις συντάξεις 
αλλά θα τις πάρουν σε δραχμές οι οποίες θα έχουν πολύ μικρότερη αγοραστική αξία από τις σημερινές 
συντάξεις. Την πρώτη μέρα κιόλας η σύνταξη θα αγοράζει τα μισά ή και λιγότερα πράγματα και με τον 
καιρό θα αγοράζει ακόμα λιγότερα. Μπορεί αυτά να ακούγονται δραματικά αλλά αυτή είναι η 
πραγματικότητα». Και συνέχισε: «στην Ελλάδα θαρρώ δεν είναι τόσο ενήμεροι για το πόσο γρήγορα 
δουλεύουν οι χρηματιστηριακές αγορές. Υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι και δυστυχώς βλέπω πολιτικά 
κόμματα που δεν το παίρνουν σοβαρά». 

Στην ερώτηση τι πρέπει να γίνει για να αποφευχθεί η χρεοκοπία, ο καθηγητής κ. Οικονομίδης είπε: 
«πρέπει να τηρήσουν τη συμφωνία που έχουν υπογράψει με τους δανειστές και συγχρόνως να πουν 
κοιτάξτε τα πράγματα για μας είναι δύσκολα, πρέπει να μας δώσετε κάποια λεφτά για επενδύσεις» και 
συμπλήρωσε «νομίζω ότι αυτό θα γίνει, οι Ευρωπαίοι είναι διατεθειμένοι να δώσουν λεφτά για 
επενδύσεις και θαρρώ πως αυτή είναι η βέλτιστη λύση». 

Για το αν μπορεί η Αμερική να βοηθήσει την Ελλάδα, ο Δρ. Οικονομίδης είπε: «νομίζω πως ο πρόεδρος 
Ομπάμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να βοηθήσει την Ελλάδα όχι μόνο λόγω των παραδοσιακών δεσμών 
φιλίας, αλλά και διότι βρίσκεται σε προεκλογική εκστρατεία ο ίδιος και εάν τα πράγματα στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη γενικότερα δεν πάνε καλά θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην Αμερική, θα πέσει η 
Οικονομία της Αμερικής και αυτό θα έχει επιπτώσεις για τον ίδιο». 

Αναφορικά με το αν η μικρή Οικονομία της Ελλάδος είναι σε θέση να επηρεάσει την Οικονομία της 
Αμερικής, είπε: «δυστυχώς είναι, διότι δεν είναι μόνο το θέμα της μικρής οικονομίας της Ελλάδας και το 
πώς επηρεάζει την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Υπάρχει πιθανότητα εάν η Ελλάδα βγει από 
ευρώ να βγουν κι άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, κι αυτές οι χώρες είναι πολύ μεγαλύτερες 
από την Ελλάδα. Τότε η κρίση αυτή θα είναι τεράστια, πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που ζήσαμε το 2008. 
Δεν λέγω ότι αυτό θα γίνει απαραίτητα διότι πραγματικά δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σ’ αυτό το μέγεθος 
της κρίσης». Θα έλεγε στον κ. Ομπάμα «να προσπαθήσει να βρει τρόπους και σχέδια με τα οποία να 
μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτή η ανάπτυξη για την οποία μιλούμε στην Ελλάδα, ώστε εάν εκλεγεί ένα 
φιλοευρωπαϊκό κόμμα να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι επενδύσεις». 

Στην ερώτηση αν αυτή η κρίση δείχνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της 
αποσύνθεσης και διάλυσής της, υπογράμμισε: «νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά από την άλλη 
μεριά υπάρχει και η ευκαιρία να δημιουργηθούν πιο καλοί θεσμοί μέσα στην Ευρώπη διότι είναι 
προφανές ότι οι σημερινοί θεσμοί δεν δουλεύουν καλά». Και διευκρίνισε ότι «θα μπορούσε να υπάρχει 
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μία εγγύηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών σ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα ώστε να μη φοβάται ο Έλληνας καταθέτης ότι μπορεί να χάσει τα λεφτά του». 

Αν ήταν λάθος που μπήκε η Ελλάδα στην ευρωζώνη, είπε ότι «δεν νομίζω πως ήταν διόλου λάθος διότι 
είχε τεράστια πλεονεκτήματα, διότι λόγου χάρη επί δεκαετία και πλέον κατάφερε να δανείζεται με πολύ 
μικρά επιτόκια 3, 4, 5% ενώ θυμάμαι την εποχή του 1990 πριν μπει στο ευρώ ο τόκος ήταν 15% και 
πάνω. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα ξόδεψε πάρα πολλά λεφτά που δεν έπρεπε να τα ξοδέψει, δηλαδή 
τα χαράμισε ή τα έφαγαν οι ιθύνοντες, οι επιπλέον δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν χρειάζονται, δηλαδή 
δεν τα χρησιμοποίησε σωστά». 

Αν είχε κάποια υποψία ή προαίσθηση ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο, τόνισε: «το είχα πει σε διάφορους 
οικονομολόγους πριν γίνει η κρίση το 2008, ότι τα δημοσιονομικά πράγματα της Ελλάδος δεν φαίνονται 
καλά». 

Για την αμερικανική οικονομία είπε: «νομίζω ότι πηγαίνει αρκετά καλά, απλώς δεν πάει πολύ καλά διότι 
θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχει τελειώσει αυτή η κρίση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πλήρη ανάπτυξη 
ακόμα», ενώ στην ερώτηση αν υπάρχει κίνδυνος για μία δεύτερη ύφεση τόνισε: «νομίζω πως υπάρχει 
αλλά δεν είμαστε και 100% βέβαιοι ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, είμαστε και ναι και όχι». 

Αν είχε μπροστά του όλους αυτούς τους αρχηγούς της κομματοκρατίας θα τους έλεγε «πως το συμφέρον 
της χώρας είναι πάνω από το συμφέρον το δικό τους και του κόμματός τους. Μου έκανε αλγεινή 
εντύπωση που πριν από μερικές εβδομάδες δεν κατάφεραν να κάνουν κυβέρνηση μη έχοντας μεταξύ τους 
και τόσο μεγάλες διαφορές. Κι ακόμα μου έκανε τραγική εντύπωση ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
τους άκουσε και μετά τους είπε εντάξει πηγαίνετε θα κάνουμε καινούργιες εκλογές χωρίς να τους πιέσει 
πολύ να φτιάξουν κυβέρνηση». Αν ήταν λάθος οι δεύτερες εκλογές, είπε: «ασφαλώς κι ήταν λάθος, εγώ 
πιστεύω ότι και οι πρώτες ήταν λάθος. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνουν και οι πρώτες. Η κυβέρνηση 
Παπαδήμου ήταν πολύ καλύτερη από τη σημερινή κατάσταση, αλλά λόγω των φιλοδοξιών που ο καθένας 
ήθελε να γίνει Πρωθυπουργός έγινε αυτό που έγινε». 

Από όλους τους υποψηφίους πιστεύει ότι «το πιο επικίνδυνο είναι το ΣΥΡΙΖΑ, πρώτον διότι ένας στους 5 
στην Ελλάδα λέγει ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο λέγει ότι θα καταγγείλει το μνημόνιο πράγμα που 
σημαίνει ότι θα βρεθούμε κατευθείαν στη δραχμή και την καταστροφή. Κι επειδή έχει δώδεκα κομμάτια 
της Άκρας Αριστεράς μέσα του, και το καθένα έχει διαφορετική θέση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 
πολλές εσωτερικές διαφορές μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, κι αν αυτοί βρεθούν στην κυβέρνηση θα τσακωθούν 
μεταξύ τους». 

Σχετικά με το αν και πώς μπορεί να βοηθήσει η Ομογένεια, ο Δρ. Οικονομίδης απάντησε: «μιλώντας 
στην Ελλάδα σε συγγενείς και φίλους, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και επικίνδυνα. Και δεύτερον, με 
τα εθνικά θέματα διότι θα γίνουν πιο δύσκολα ιδιαίτερα με την Τουρκία». 
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