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Δελτίο Τύπου ΕΕΧ για την Πανελλήνια Ημέρα Χημείας
11 – 03 -2021
Από το 1995 η 11η Μαρτίου εορτάζεται από τους χημικούς ως Πανελλήνια Ημέρα Χημείας. Κάθε
χρόνο σε Δελτία Τύπου και εκδηλώσεις γίνονται αναφορές στη σπουδαιότητα της επιστήμης της
χημείας την οποία συναντούμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας και στους περισσότερους τομείς της
οικονομίας.
Η χρόνια που πέρασε όμως δεν ήταν μία ακόμη χρονιά. Ήταν η χρονιά της πανδημίας που δοκίμασε
τις αντοχές της ανθρωπότητας, των συστημάτων υγείας, της εκπαίδευσης και της παγκόσμιας
οικονομίας. Ήταν, και εξακολουθεί να είναι μια τεράστια δοκιμασία για κάθε χώρα, δίχως
προηγούμενο για τις δικές μας γενιές. Και όπως ήταν αναμενόμενο η επιστήμη ήταν το όπλο μας
απέναντι σε αυτή την ιστορική πρόκληση. Με σκληρή δουλειά εκατοντάδων εργαστηρίων σήμερα
έχουμε στα χέρια μας τα πολυπόθητα εμβόλια που μας επιτρέπουν να βλέπουμε το φως στο τούνελ.
Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν σήμερα, την 11η Μαρτίου που ορίσαμε και γιορτάζουμε ως την
Πανελλήνια Ημέρα Χημείας να μην κάνουμε την αναφορά μας στο πώς η επιστήμη της χημείας και οι
χημικοί, παγκοσμίως, συνεισφέραν καθοριστικά σε αυτή την μεγάλη, πανανθρώπινη προσπάθεια.
Μια αναφορά στους χημικούς που διατήρησαν την ποιότητα του νερού μας. Δεν θα μπορούσαμε να
αντιμετωπίσουμε την πανδημία χωρίς καθαρό νερό. Στους χημικούς της βιομηχανίας τροφίμων και
όχι μόνο, για να μην λείψει τίποτε από κανένα σπίτι. Στους χημικούς που παρά την διατάραξη της
σχολικής ρουτίνας, κράτησαν με κάθε τρόπο και με όποιο εργαλείο μπορούσαν την εκπαίδευση των
παιδιών μας απρόσκοπτη χωρίς να χάνουν την έμπνευση τους. Στους χημικούς που κράτησαν την
παραγωγή υλικών και απαραίτητων προμηθειών για τα εργαστήρια και τα νοσοκομεία που έδιναν
την μάχη της πρώτης γραμμής για να βρουν τη λύση στο πρόβλημα και να κρατήσουν υγιείς τους
συμπολίτες μας. Στους χημικούς των εργαστηρίων που μελέτησαν ακούραστα ατελείωτες ώρες τον
ιό SARS-CoV-2, και ανέπτυξαν τα εμβόλια για βγούμε με όσο λιγότερες απώλειες γίνεται από τη
δοκιμασία μας με τη νόσο COVID-19. Σε όλους τους χημικούς που από το πόστο τους βοήθησαν στη
διαχείριση, ενημέρωση και εν τέλει αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου.
Τώρα όσο ποτέ άλλοτε, πρέπει να εκτιμήσουμε την αξία της χημείας και των επιστημών γενικότερα
για το παρόν και το μέλλον μας.

