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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), ως Επιστημονικός φορέας θεωρεί υποχρέωσή της
προς την κοινωνία να τοποθετηθεί σχετικά με τη δραματική κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει η χώρα.
Παρά την εκτίμησή μας για τα προβλήματα, τις δυσλειτουργίες και τις ατέλειες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζουμε σθεναρά ότι η Ευρώπη είναι η κοινή μας
πατρίδα και η μόνη πατρίδα που διασφαλίζει τη Δημοκρατία, την ασφάλεια της
χώρας, την ελπίδα ανάκαμψης και ανάπτυξης και την προοπτική κοινωνικής,
οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Η ΕΕΧ, εκπροσωπώντας ένα τμήμα του Επιστημονικού και Επαγγελματικού κόσμου
που συνδέεται στενά με την παραγωγική διαδικασία και την ανάπτυξη, καλεί την
Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και τους πολίτες με ενότητα, μακριά από διχαστικές
συμπεριφορές, με τη συνεπή στάση και τη συγκροτημένη πρακτική τους από δω
και πέρα να αποφύγουν οποιαδήποτε οξύτητα, η οποία μπορεί να απομακρύνει την
Ελλάδα από την Ευρώπη και τη ζώνη του Ευρώ, μετατρέποντας την σε τριτοκοσμική
χώρα.
Απευθύνουμε έκκληση προς την Ελληνική Κυβέρνηση να μη διακινδυνεύσει την
περιθωριοποίηση της χώρας, αλλά να διαπραγματευτεί ένα σχέδιο εξόδου από την
κρίση που θα στηρίζεται πρωτίστως σε διαρθρωτικές αλλαγές και όχι σε υφεσιακά
μέτρα και να αποφύγει το διχασμό της χώρας ενοχοποιώντας τους πολίτες και
επικρίνοντας τις ενδεχόμενες επιλογές τους.
Απευθύνουμε έκκληση και προς τις Κυβερνήσεις των δανειστών και εταίρων μας να
μην εξωθήσουν τη χώρα και τυπικά σε μια ταπεινωτική χρεωκοπία, τους πολίτες σε
κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση και την Ευρώπη από Ένωση λαών με πίστη
στην Δημοκρατία και την αλληλεγγύη, σε ένωση οικονομικών συμφερόντων με

επιβολή μέτρων σκληρότητας που ενισχύουν την ύφεση, την απελπισία και τον
ολοκληρωτισμό, αλλά να προτάξουν μέτρα που θα δημιουργήσουν τις
προϋποθέσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας και
θα καλλιεργήσουν την ελπίδα για το μέλλον, ώστε οι απαραίτητες θυσίες να έχουν
νόημα.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην πιο καθοριστική στιγμή της νεότερης ιστορίας της.
Ανεξάρτητα από την εκτίμηση του καθενός για το ποια επιλογή είναι ορθότερη, η
ΕΕΧ καλεί όλους τους συναδέλφους που θα συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα, να το
πράξουν με σύνεση, προβληματισμό και νηφαλιότητα, όπως αρμόζει σε
συνειδητούς πολίτες και επιστήμονες, χωρίς να ξεχνούν τις τραγωδίες που
επέφεραν στο λαό μας οι διχασμοί στη σύγχρονη ιστορία μας.
Παράλληλα είναι απαραίτητο να συμβάλουμε όλοι, ώστε να επικρατήσει στην
κοινωνία μια ήπια προσέγγιση των πραγμάτων καθ’ υπέρβαση των ακραίων φωνών
όλων των πλευρών, οι οποίες απαξιώνουν
την "αντίπαλη" άποψη και
υποβαθμίζουν τον δημόσιο διάλογο.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
Η ΕΥΡΩΠΗ ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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