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Ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών την Τετάρτη παρουσίασε στο Γραφείο Τύπου της Ελλάδας στη
Νέα Υόρκη το βιβλίο της Αγάπης Στασινοπούλου «Un binding the Heart». Αριστερά,
η συγγραφέας και η πρόεδρος
Δρ. Ολγα Αλεξάκου, ενώ μιλά.
Δεξιά, οι: Δημήτρης Φίλιος,
Χρύσανθος Πετσίλας, Ειρήνη
Σαρρή, Νίκος Παπακωνσταντίνου, Κούλα Σοφιανού,
Σταυρούλα Τόσκα, Δρ. Ολγα
Αλεξάκου, Αφροδίτη Ναράμπ,
Πάνος Αδαμόπουλος, Σύλβια
Αδαμοπούλου, Κική Κυριακοπούλου και Πάνος Σταυριανίδης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Παρουσίαση
βιβλίου

Ο κορυφαίος οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί για την Ελλάδα
Επέμενε πως το σωστότερο μοντέλο για την διάσωση της γενέτειρας είναι η Αργεντινή
Του Κωνσταντίνου Συρίγου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Νουριέλ Ρουμπινί, ο κορυφαίος οικονομολόγος ο οποίος κέρδισε παγκόσμια
αναγνώριση, διότι ήταν από
τους πρώτους που επισήμανε τα
στοιχεία εκείνα τα οποία οδήγησαν στη μεγάλη οικονομική
ύφεση του 2008 μίλησε με θέμα: «Ελλάδα και Ευρωζώνη: Ο
οδικός χάρτης μπροστά». Την
εκδήλωση διοργάνωσε ο Ελληνικός Τραπεζικός Σύνδεσμος, σε
συνεργασία με τον Οργανισμό
Μπλούμπεργκ στο Μανχάταν,
το βράδυ της Πέμπτης 9 Φεβρουαρίου.
Σε αντίθεση με άλλες δηλώσεις του κατά τον περασμένο
χρόνο, ο κ. Ρουμπινί δεν τόνισε
ότι η Ελλάδα πρέπει να δηλώσει
πτώχευση για το εξωτερικό της
χρέος, ούτε προέβλεψε πως θα
κάνει η Ελλάδα κάτι τέτοιο.
Ωστόσο, επέμενε πως το σωστό
μοντέλο για την Ελλάδα είναι η
Αργεντινή, η οποία πτώχευσε
και υποβάθμισε το νόμισμά της
το 2002 και δημιουργήθηκε δυνατό κλίμα ανάπτυξης, το οποίο
έδωσε τέρμα στην κρίση του
χρέους.
Ο κ. Ρουμπινί είπε ξεκάθαρα
πως «η θολούρα η οποία χαρα-

κτηρίζει την προσέγγιση της Ευρώπης μέχρι σήμερα δεν εργάζεται αποτελεσματικά με βασικά
προβλήματα», ενώ υπογράμμισε
πως το κύριο πρόβλημα της Ευρωζώνης, ιδιαίτερα για τις περιφερειακές χώρες όπως είναι η
Ελλάδα, είναι η επανάκτηση του
ανταγωνισμού και σημείωσε
τέσσερα μέτρα που θα μπορούσαν να πάρουν, συμπεριλαμβανομένου και της υποβάθμισης
του ίδιου του ευρώ, ή την επιστροφή χωρών όπως είναι η Ελλάδα στα δικά τους εθνικά νομίσματα, πράγμα το οποίο θα
δημιουργήσει ανταγωνισμό ως
αποτέλεσμα της υποβάθμισης.
Προκειμένου να παραμείνει
η Ευρωζώνη ενωμένη, είπε ότι
χρειάζεται μία πιο συμμετρική
πολιτική. Αν και συμφωνεί ότι
χώρες όπως η Πορτογαλία, η
Ιταλία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα
και η Ισπανία πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητας, τόνισε
πως «πρέπει να προχωρήσουν
αμφότερες σε μέτρα λιτότητας
και διαρθρωτικές αλλαγές και
θα χρειαστεί χρόνος για να φανούν τα αποτελέσματα», ενώ
κατέστησε ευκρινές πως οι λεγόμενες «κύριες χώρες» ιδιαίτερα η Γερμανία θα πρέπει να
αναλάβουν το δικό τους μερίδιο

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Zeus Capital Partners
Στέλιος Ζαββός (αριστερά) και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου
της Νέας Υόρκης Νούριελ Ρουμπινί σε παλαιότερη φωτογραφία.
ευθύνης.
Ο κ. Ρουμπινί είπε ότι «η τωρινή προσέγγιση ασυμμετρίας,

η οποία τονίζει τα μέτρα λιτότητας και τις διαρθρωτικές αλλαγές περιφερειακά δεν θα λει-

τουργήσει. Πρέπει να συνοδευτούν από αναπτυξιακές δράσεις
από τις κύριες χώρες και η Γερμανία οφείλει να αποδεχθεί μία
κάπως υψηλότερη υποτίμηση
από όσο είναι σήμερα».
Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη αλλά μεγαλωμένος
στην Ιταλία, ο κ. Ρουμπινί ομολόγησε την αγάπη του για την
Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται
συχνά και αναμένεται να μεταβεί εκεί σε δύο εβδομάδες. Διαφωνεί με εκείνους που ισχυρίζονται ότι η μελλοντική δυνατότητα εξαγωγών της Ελλάδας
είναι περιορισμένη.
Τόνισε ότι οι εξαγωγές της είναι υψηλότερες για το Καθαρό
Εθνικό Εισόδημα από ό,τι ήταν
της Αργεντινής όταν ξέσπασε η
κρίση και πρόσθεσε πως η Ελλάδα θα ευεργετηθεί από την
αντικατάσταση των εισαγόμενων προϊόντων, τα οποία θα είναι πιο ακριβά έπειτα από την
υποτίμηση, από τα εγχώρια. Κάποιοι από το ακροατήριο ωστόσο υπενθύμισαν ότι μερικοί βιομηχανικοί και αγροτικοί τομείς
της Αργεντινής ήταν μεγαλύτεροι και πιο δυνατοί από της Ελλάδος, ενώ ελέχθη ότι η Αργεντινή βοηθήθηκε από την εξαγωγή ακατέργαστων υλικών.

Ηγέρθησαν ερωτήσεις του είδους αν η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη για να
διατηρήσει την κοινωνική της
σταθερότητα και ιδιαίτερα τον
υψηλό τουριστικό της προορισμό. Ο κ. Ρουμπινί διαφώνησε,
λέγοντας πως ο παρών δρόμος
στον οποίον βαδίζει η Ελλάδα
είναι εκείνος που θα κρατήσει
την Ελλάδα σε ύφεση για μια
δεκαετία. Επικαλέστηκε πρόσφατες στατιστικές οι οποίες
δείχνουν ότι η ελληνική οικονομική δραστηριότητα πέφτει κατά 11 τοις εκατό κάθε χρόνο και
πρόσθεσε πως είναι αυτό το
οποίο εγκυμονεί τη βία και την
κοινωνική έκρηξη.
Ο κ. Παπακώστας ρώτησε
τον κ. Ρουμπινί εάν η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης έναντι της Ελλάδος είναι να κερδίσει χρόνο για άλλες χώρες, όπως
είναι η Ιταλία και Ισπανία.
Ο κ. Ρουμπινί απάντησε πως
«εάν αυτές οι χώρες σταθεροποιηθούν μέσα σε 12 με 18 μήνες υπάρχει η εξής επιλογή: τραβάς το σχοινί και δέχεται μία
ελεγχόμενη ή άτακτη χρεοκοπία
ή κάνει ολικές πληρωμές από τις
κύριες χώρες και βάζεις την Ελλάδα στην εντατική για πολλά
χρόνια».

Αρχίζουν οι επισκευές στο Προξενείο στη Βοστώνη
Του ανταποκριτή μας
Θεοδώρου Καλμούκου

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Το Γενικό Προξενείο το οποίο βρίσκεται σε μία από τις πλέον
περίοπτες περιοχές της Βοστώνης, στη διεύθυνση 86 Beacon
Street. Είναι αρχοντικό κτίριο εξωτερικά και εσωτερικά.

Δικηγορικά Γραφεία

ΒΟΣΤΩΝΗ. Αρχίζουν τη Δευτέρα
13 Φεβρουαρίου οι εργασίες για
την επισκευή του κτιρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος
στη Βοστώνη το οποίο υπέστη
σοβαρές ζημιές τον περασμένο
Ιούλιο από μία τριήμερη πλημμύρα διαρροής μεγάλης ποσότητας υδάτων από τους επάνω ορόφους.
Το Γενικό Προξενείο βρίσκεται
σε μία από τις πλέον περίοπτες
περιοχές της Βοστώνης, ακριβώς
στη διεύθυνση 86 Beacon Street,
σε κοντινή απόσταση από το κυβερνείο της Μασαχουσέτης και

ΙΩΑΝΝH ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
O δικηγόρος-καθηγητής που εμπιστεύεται η Ομογένεια

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ACCIDENTS
• Oικοδομικά
• Ιατρικά Σφάλματα
• Αυτοκινητιστικά

• Πεσίματα
• Εργατικά
• Θάνατος εξ αμελείας

• Διαζύγια
• Αναλαμβάνουμε και
υποθέσεις στην Ελλάδα

Δωρεάν συμβουλές • Επισκέψεις κατ’ οίκον ή στο νοσοκομείο όλο το 24ωρο
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Πληρώνετε μόνο όταν κερδίσετε τη δίκη
Ο ίδιος και οι συνεργάτες του
Για να ακούσουμε με προσοχή την υπόθεση σας
τα περασμένα 24 χρόνια έχουν
τηλεφωνήστε στο (212) 768-8088 ή στο (718) 204-8600
πετύχει διακανονισμούς υποθέσεων
ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1-888-SPIRIDA (774-7432)
άνω των 50 εκατομμυρίων δολλαρίων
ΓΡΑΦΕΙΑ: Manhattan, Queens (Astoria), Brooklyn, Long Island, AΔΕΙΑ: New York, New Jersey

δίπλα ακριβώς από το Δημοτικό
Κήπο. Πρόκειται για ένα επιβλητικό κτίριο με αρχοντική δομή
και μορφή τόσο εσωτερικά, όσο
και εξωτερικά, στο οποίο κυματίζει η γαλανόλευκη.
Οπως είχε γράψει ο «Εθνικός
Κήρυξ» και στο παρελθόν, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στον
επάνω όροφο δημιούργησε μία
πλημμύρα με την οποία εισέρρευσε νερό δυστυχώς στον πρώτο
όροφο και στο υπόγειο και προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο
κτίριο γενικώς.
Ανάμεσα στα μηχανήματα που
υπέστησαν ζημιές ήταν και το ειδικό μηχάνημα έκδοσης διαβατηρίων, το οποίο όμως αντικατα-

στάθηκε με καινούργιο από την
Ελληνική Αστυνομία και ο τομέας
αυτός λειτουργεί κανονικά, όπως
άλλωστε και όλοι οι τομείς όλους

Το Προξενείο θα
λειτουργεί κανονικά
για την εξυπηρέτηση
των ομογενών
αυτούς τους εφτά σχεδόν μήνες
από την εισροή των υδάτων.
Οπως πληροφόρησε τον
«Ε.Κ.» ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Βοστώνη, Ηλίας Φωτόπουλος, «το Προξενείο θα λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια των επισκευών για την εξυ-

πηρέτηση των ομογενών, με αυξημένη βέβαια προσοχή λόγω της
παρουσίας των εργατών και των
εργαλείων».
Στο Προξενείο σήμερα εργάζονται πέντε μόνιμοι διοικητικοί
υπάλληλοι και δύο επιτόπιο προσωπικό.
Αναμένεται να γίνει κανονικά
η καθιερωμένη δεξίωση για την
25η Μαρτίου, η οποία ακολουθεί
έπειτα από την εκδήλωση στο κυβερνείο της Μασαχουσέτης. Φέτος, αμφότερα δηλαδή η εκδήλωση στο κυβερνείο και η δεξίωση στο Γενικό Προξενείο θα γίνουν την Παρασκευή 20 Απριλίου, η δε 18η παρέλαση την Κυριακή 22 Απριλίου.

ΠΑΜΕ

ΕΛΛΑΔΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ
Mε επιστροφή

$
Από

750
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Δεν υπάρχουν άλλες επιβαρύνσεις

www.atheniansociety.com
email: atheniansocietyny@gmail.com
718-721-1113

Μασκαρευτείτε
κι ελάτε
Ο πρόεδρος Πάνος Αδαμόπουλος
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
σας προσκαλούν σε

Αποκριάτικο γλέντι

*Η τιμή συμπεριλαμβάνει επιβάρυνση καυσίμων, φόρους αεροδρομίων
και ασφαλείας 11ης Σεπτεμβρίου. Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Σας πάμε στην Ελλάδα
από όλες τις πολιτείες των Η.Π.Α.

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου
στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο
22-51 29 Street, Astoria, NY 11105
Είσοδος $45
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