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Ο
ι οικονοµολόγοι έχουν επικρίνει το πρό-
γραµµα λιτότητας που επιβλήθηκε στην 
Ελλάδα, το χαρακτηρίζουν µια αποτυχία, 
και καλούν για µια πιο βιώσιµη οικονο-

µική πορεία. Ζήτησαν από  οποιαδήποτε µελλο-
ντική Ελληνική κυβέρνηση να πάρει στα σοβαρά 
όσον αφορά τη διαχείρηση δηµόσιων  οικονοµι-
κων  προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και 
του ζητήµατος της διαφθοράς.
«Και παρόλο που είναι ευρέως κατανοητό στους 
οικονοµολόγους πως το Ελληνικό πρόγραµµα 
λιτότητας ήταν µια καταστροφή, ακόµη και µε 
δικούς της όρους, η Τρόικα συνεχίζει να επιβάλει 
απαιτήσεις που καθιστούν την ελληνική οικονο-
µία όλο και πιο αδύναµη, και αποστερούν τα προς 
το ζην των περισσότερων ανθρώπων της, «είπε ο 
καθηγητής Γιώργος Argyrous του Πανεπιστηµίου 
UNSW.
«Τώρα οι Έλληνες έχουν επιτέλους την ευκαιρία 
να µιλήσουν οι ίδιοι για λογαριασµό τους όσον 
αφορά το πρόγραµµα λιτότητας. Είναι ζωτικής 
σηµασίας η δηµοκρατική φωνή τους γίνει σεβα-
στή και η Ευρώπη και η παγκόσµια κοινότητα 
να υπεισέλθουν µια νέα περισσότερο σεβαστή 
σχέση µε τον ελληνικό λαό », είπε ο καθηγητής 
Argyrous.
 Ο Οµότιµος Καθηγητής Frank Stilwell του Πα-
νεπιστηµίου του Σίδνεϊ, δήλωσε: «Πιστεύουµε ότι 
µετά  τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου  πρέπει 
να υπάρξει µία ταχεία αλλαγή κατεύθυνσης, έτσι 
ώστε το ανεξόφλητο ελληνικό δηµόσιο χρέος  να 
διαγραφεί , και µια πολιτική για την αποκατά-

σταση του βιοτικού επιπέδου, των κοινωνικών 
δικαιωµάτων και της οικονοµικής ανάπτυξη να 
υποστηριχτεί  σθεναρά «.
Η Ανακοίνωση είναι µια πρωτοβουλία της Εκ-
στρατείας  Αλληλεγγύης Αυστραλίας -Ελλάδα και 
µε τίτλο «Let Greece Breathe».
Ο συντονιστής της εκστρατείας, ο κ ∆ιαµαντής 
Ρόρρης, δήλωσε στόχος είναι  να αποδείξοµε την 
ισχυρή στήριξη της Αυστραλίας για τον ελληνικό 
λαό στην τρέχουσα κρίση τους.
«Η Αυστραλία θα πρέπει να χρησιµοποιήση  τη 
φωνή της στο ∆ΝΤ και µε άλλα διπλωµατικά µέσα 
να καταστήσει σαφές ότι δεν υποστηρίζει την 
επιβολή των προγραµµάτων του δηµόσιου χρέους 
(όπως στην Ελλάδα) που δεν είναι βιώσιµα από 
την άποψη της ανάκτησης και οδηγούν σε µεγάλη 
ταλαιπωρία τους απλούς ανθρώπους της κοινωνί-
ας», είπε ο κ. Ρόρρης.
«Θέλουµε η Αυστραλιανή κυβέρνηση να σεβα-
στεί τη δηµοκρατική φωνή του ελληνικού λαού, 
να παράσχει  άµεση στήριξη σε οποιεσδήποτε 
δύσκολες συνθήκες µετά από τις εκλογές της 25ης 
Ιανουαρίου, και να ωθήσει και άλλες κυβερνή-
σεις της διεθνούς κοινότητας να βοηθήσουν στην 
επίλυση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους», δήλωσε 
ο κ Ρόρρης .
Επισυνάπτεται η δήλωση έγκρισης των οικονοµο-
λόγων της ανακοίνωσης 
Let Greece Breathe .
∆είτε επίσης τον πλήρη κατάλογο των οικο-
νοµολόγων οι οποίοι έχουν προσφέρει την 
υποστήριξή τους.

Για περαιτέρω σχόλια:
Οµότιµος Καθηγητής Frank Stilwell (+61) 2 
98183830
 ∆ρ Γιώργος Argyrous (+61) 432 968 74 
∆ιαµαντής Ρόρρης (+61) 402 353 005

∆ήλωση Οικονοµολόγων
Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι οικονοµολόγοι: 
Επισηµαίνουµε:
• Tις ιστορικές µαρτυρίες που αποδεικνύ-
ουν τη µαταιότητα και τους κινδύνους επιβολής 
µη βιώσιµου χρέους και όρων εξόφλησης στις 
δανειζόµενες χώρες, και
• Την αρνητική επίπτωση των πολιτικών 
λιτότητας µε την αποδυνάµωση των οικονοµιών 
και ιδιαίτερα τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν 
στα φτωχότερα νοικοκυριά.
Καλούµε την Τρόικα (ΕΕ,ΕΚΤ,∆ΝΤ) να δια-
πραγµατευτεί µε καλή πίστη µε την Ελληνική 
Κυβέρνηση έτσι ώστε:
• να διαγραφεί ένα µεγάλο µέρος του χρέ-
ους, και
• να καθοριστούν νέοι όροι πληρωµής που 
θα ενισχύουν την ανοικοδόµηση µιας βιώσιµης 
οικονοµίας
• ο διακανονισµός αυτός να εγκαινιάσει 
µια νέα ευρεία οικονοµική πολιτική της Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης που θα ευνοεί αναπτυξιακές παρά 
αποπληθωριστικές πολιτικές.
Καλούµε την Ελληνική Κυβέρνηση:
• να εγκαταλείψει το πρόγραµµα λιτότητας 

Οικονοµολόγοι καταδικάζουν το µη βιώσιµο 
χρέος και πρόγραµµα λιτότητας  
παραµονές των Ελληνικών εκλογών

Let Greece Breathe

Σαράντα οικονοµολόγοι έχουν υπογράψει µια δήλωση πριν από τις ελληνικές βουλευ-
τικές εκλογές στις 25 Ιανουαρίου καταδικάζοντας το πρόγραµµα αποκατάστασης χρέους, 
ως µη βιώσιµο. Ο ευρύς κατάλογος περιλαµβάνει επτά καθηγητέςτων οικονοµικών , µε-
ταξύ των οποίων και ο καθηγητής John Hewson από το ANU Εθνικό Πανεπιστήµιο Αυ-
στραλίας ( ο πρώην αρχηγός του Κόµµατος των Φιλελευθέρων της Αυστραλίας).


