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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευχαριστήρια επιστολή της ΕΠΕ προς τους 
15 Νομπελίστες ακαδημαϊκούς σχετικά με την

πρωτοβουλία τους “Support for Greece”

Αθήνα,  7-1-2016

Πρόσφατα, 15 ακαδημαϊκοί  διεθνούς φήμης και κάτοχοι βραβείων Νόμπελ στους

τομείς  τους,  διοργάνωσαν  μια  παγκόσμια  πρωτοβουλία  υποστήριξης  της  Ελλάδας.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η προβολή της σοβαρότατης οικονομικής κρίσης και η

μακροχρόνια  ύφεση  που  καταστρέφει  όλο  και  περισσότερο  κάθε  υποδομή  και

προοπτική ανάκαμψης.

Σε επιστολή που απέστειλαν στις 14/12/2015 στον αναπληρωτή υπουργό Έρευνας &

Καινοτομίας  (Κ.  Φωτάκη),  στον  πρόεδρο  του  Ευρωκοινοβουλίου  (M.  Schulz),  στον

πρόεδρο της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  (J.-C.  Junker),  στον πρόεδρο  του  Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου  (D.  Tusk),  καθώς  και  στην  ελληνική  κυβέρνηση  (πρωθυπουργό  &

συναρμόδια  υπουργεία),  ζητούν την άμεση στήριξη  της  Παιδείας  και  της  επιστήμης

στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία “Support for Greece”  είναι το αποτέλεσμα μελέτης που

δημοσιεύεται  στο  επιστημονικό  περιοδικό  διεθνούς  κύρους  “Science”  πριν  μερικούς

μήνες1.

1 Βλ. σχετικά: SCIENCE, 10-Jul-2015, Vol. 349
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Στην επιστολή τους, οι 15 Νομπελίστες επιστήμονες επισημαίνουν χαρακτηριστικά

πως:

“...Το  πραγματικό  πρόβλημα  στην  Ελλάδα  δεν  είναι  το  έλλειμμα,  αλλά  οι

μηχανισμοί δημιουργίας του ελλείμματος και χρέους. Η λύση είναι, προφανώς, η

κατάλληλη  διαχείριση  των  πολιτικών  και  μέτρων  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,

καθώς και η κατάλληλη αξιοποίηση του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού που

εργάζεται στα Πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα της χώρας...”

Και συνεχίζουν παρακάτω:

“...Οι  Έλληνες  είναι  σκληρά  εργαζόμενοι,  εφευρετικοί  και  δημιουργικοί.  Η

Ελλάδα  διατηρεί  ισχυρά  ερευνητικά  ιδρύματα  και  εξαιρετικό  ανθρώπινο

δυναμικό. Οι Έλληνες επιστήμονες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, προσφέροντας

στην  τεχνολογική  πρόοδο  των  χωρών όπου διαμένουν,  αποτελούν  ένα  καλό

παράδειγμα  των  δυνατοτήτων  τους.  Αξιολογήσεις  της  έρευνας  στην  Ευρώπη

τοποθετούν  τα  ελληνικά  ιδρύματα  σε  υψηλή  θέση για  την  ερευνητική  τους

παραγωγικότητα,  παρά  τις  περικοπές  στη  χρηματοδότησή  τους,  τους

περιορισμούς στα κονδύλια, τις  ελλείψεις και  την περιορισμένη διαθεσιμότητα

των υποδομών υψηλής τεχνολογίας. Είναι άδικο που το καλύτερο τμήμα των

ανθρώπινων  πόρων,  δηλαδή  των  νέων  ανθρώπων  με  υψηλή  μόρφωση,

μετακινούνται μαζικά σε άλλες χώρες για ένα καλύτερο μέλλον, ενισχύοντας έτσι

άλλες  χώρες  και  αποδυναμώνοντας  τη  δική  τους,  καθώς  και  τις  προοπτικές

ανάκαμψης...”

Επισημαίνουν επίσης την έλλειψη στρατηγικού πλάνου και στήριξης της Ελλάδας

στον τομέα αυτό, καυτηριάζοντας επίσης τις άδικες και αδιέξοδες μέχρι τώρα πολιτικές:

“...Ευρωπαϊκά κονδύλια για έρευνα και τεχνολογία που έχουν προϋπολογιστεί

για  την  Ελλάδα  δεν  έχουν  ακόμη  διατεθεί.  Η  χώρα  διατηρεί  πολλά  Κέντρα

Αριστείας  με  σημαντική  συνεισφορά  παγκοσμίως,  προσφέροντας  σημαντικό

πολιτισμικό και επιστημονικό έργο για την παγκόσμια Κοινότητα και Επιστήμη. Τα

μέτρα  λιτότητας  που έχουν  επιβληθεί  στη  χώρα,  σκληρά  και  άδικα  για  τους

πολίτες και την ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν μπορούν να οδηγήσουν πουθενά. Τα

μέτρα και οι πολιτικές πρέπει να περιλαμβάνουν την παράμετρο της ανάπτυξης,
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διαφορετικά  είναι  αναποτελεσματικά,  εμποδίζουν  την  πρόοδο  και  έχουν  ως

αποτέλεσμα την περαιτέρω ύφεση...”

Και κλείνουν την επιστολή με τη φράση:

“...Η Ελλάδα αξίζει πραγματικά τη στήριξη...”

Η ΕΠΕ, έχοντας την Παιδεία και την ανάπτυξη έρευνας & τεχνολογίας ως βασικό

άξονα  των  στρατηγικών  στόχων  και  των  δράσεών  της,  ευχαριστεί  δημόσια  τους

Νομπελίστες ακαδημαϊκούς και όλους όσοι στηρίζουν την πρωτοβουλία “Support for

Greece”,  προτρέποντας την ελληνική πολιτική ηγεσία να ανταποκριθεί και να σταθεί

στο ύψος των περιστάσεων όσο υπάρχει ακόμα καιρός.

Παρακάτω  επισυνάπτεται  η  ευχαριστήρια  επιστολή  της  ΕΠΕ  προς  τους  15

βραβευμένους ακαδημαϊκούς, καθώς και η πλήρης επιστολή τους προς την πολιτική

ηγεσία της Ελλάδας και της ΕΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 

URL: http://www.epe.org.gr , mailto:info@epe.org.gr

Επισυναπτόμενα:

[1] “Letter of gratitude for the 'Support for Greece' petition” (letter to the 15 
Nobel Laureates, 3/1/2016)

[2] “Support for Greece” (letter by 15 Nobel Laureates to Greek & EU leaders,
16/12/2015)
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