ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Αθήνα, 9/3/2010
Αρ. Πρωτ.: Εξ./368/2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Σχετικά με τα ανακοινωθέντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης
Η παρούσα δημοσιονομική κρίση της χώρας αναδεικνύει το μέγεθος της
ιδιοποίησης του δημόσιου πλούτου, την παθογένεια του πελατειακού κράτους, την
ανεπάρκεια των αναπτυξιακών δομών, καθώς και την έλλειψη μηχανισμών ελέγχου και
αξιοκρατίας. Ευθύνη φέρουμε όλοι, αλλά σίγουρα όχι όλοι στον ίδιο βαθμό. Το
παρασιτικό, χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, που μόλις πριν ένα χρόνο εκμεταλλεύτηκε τις
κρατικές ενισχύσεις “για την έξοδο από την κρίση”, σήμερα επιβάλει στα αδύναμα
απέναντί του κράτη εξοντωτικά επιτόκια δανεισμού. H κυβέρνηση, σε αντίθεση με τις
προεκλογικές εξαγγελίες της, ανακοίνωσε σκληρά οικονομικά μέτρα που επιβαρύνουν
μονομερώς τις δυνάμεις της εργασίας και, ως εκ τούτου, δίνουν λάθος μήνυμα στην
Ελληνική κοινωνία.
∆ιεκδικούμε μια κοινωνία στην οποία τα προνόμια των λίγων μετασχηματίζονται
σε δικαιώματα των πολλών. ∆ιεκδικούμε το δικαίωμα στην παιδεία, στην υγεία, στην
εργασία, στη σύνταξη. ∆ιεκδικούμε μια κοινωνία που θα ενισχύει τους άξιους, θα
επιβραβεύει τους έντιμους και θα προστατεύει τους αδύναμους. Αν θέλουμε να
γευόμαστε τους καρπούς του τεχνολογικού πολιτισμού οφείλουμε να ενισχύσουμε το
καινοτόμο πνεύμα. Οφείλουμε να εργαστούμε στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης νέων
συλλογικοτήτων, της εμπέδωσης της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και του σεβασμού
των δημόσιων αγαθών. Η κρίση είναι οικονομική, αλλά είναι ταυτόχρονα κρίση αξιών,
στόχων, προσανατολισμού και προτεραιοτήτων της Ελληνικής κοινωνίας.
Για να αποκατασταθεί το τρωθέν αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης και να
κινητοποιηθούν οι απαραίτητες για τη χώρα αναπτυξιακές δυνάμεις, ζητούμε από την
κυβέρνηση :
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1. Να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση μέτρων με τα οποία οι δυνάμεις που
ιδιοποιήθηκαν το δημόσιο πλούτο θα αναγκαστούν να καταβάλουν το τίμημα
που τους αναλογεί.
2. Να δεσμευθεί στο ότι η αφαίμαξη εισοδήματος την οποία υφίστανται οι δυνάμεις
της εργασίας θα μεταγγιστεί στις ίδιες, όταν η δημοσιονομική κατάσταση
επιτρέψει τη δημιουργία πλεονασμάτων.
3. Να προσδιορίσει με σαφήνεια τους τομείς του κράτους που χρήζουν
μεταρρυθμίσεων, τα μέτρα που θα λάβει και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής
τους.
4. Να στηρίξει πολιτικά και οικονομικά τον -κατεξοχήν αναπτυξιακό- τομέα της
Παιδείας και της Έρευνας.
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