ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τα Χημικά Χρονικά αποτελούν μία ιστορική έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
Για σχεδόν 100 χρόνια είναι ουσιαστικά το μέσο σύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ
της Διοίκησης της Ε.Ε.Χ. και των συναδέλφων, έχουν δε φιλοξενήσει στις σελίδες
τους θέσεις, απόψεις και ερευνητικές εργασίες πολλών και διακεκριμμένων
συναδέλφων.
Πρίν από μερικά χρόνια έγινε μία συντονισμένη προσπάθεια ώστε τα Χημικά
Χρονικά να αποστέλονται ηλεκτρονικά σε όλους τους συναδέλφους που έχουν
δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό καθιστά την επικοινωνία πιο
άμεση και διαδραστική, αυξάνοντας παράλληλα την αναγνωσιμότητα του περιοδικού.
Δυστυχώς, κατά την τελευταία θητεία η Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ. θεώρησε ότι το γεγονός
της εκλογής της σε αυτή τη θέση, της δίνει την εξουσία να χρησιμοποιεί το σημείωμα
του εκδότη για να προωθεί παραταξιακές απόψεις και να επιτεθεί σε προσωπικό
επίπεδο σε συνάδελφο της παράταξής μας, παραβλέποντας ακόμα και τις εισηγήσεις
του Νομικού Συμβούλου της Ένωσης (γνωμοδότηση 22/07/2017).
Ως παράταξη θεωρούμε τη στάση αυτή της Προέδρου βαθιά αντιθεσμική, δεν τιμά το
αξίωμα που πρεσβεύει και χρησιμοποιεί θεσμικά εργαλεία της Ε.Ε.Χ. για προσωπική
και παραταξιακή προβολή, καταπατώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας και δημόσιας
διοίκησης.
Η Δημοκρατική Κίνηση Χημικών (ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ.), ως ένδειξη διαμαρτυρίας έναντι των
μεθόδων της Προέδρου, με την από 6/8/2017 επιστολή απέσυρε την εμπιστοσύνη στο
πρόσωπο της, και ζήτησε από τους εκπροσώπους της πάραταξής μας στη Διοικούσα
Επιτροπή να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους από μέλη του προεδρείου.
Λαμβάνοντας υπόψιν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και σεβόμενοι πάντα τα όργανα
λειτουργίας της Ε.Ε.Χ., το ρόλο των Χημικών Χρονικών και κυρίως το ενδιαφέρον
των συναδέλφων να ενημερωθούν για τις θέσεις και τις απόψεις των παρατάξεων
ενόψει των αρχαιρεσιών της 4ης Νοεμβρίου 2018 για την ανάδειξη των μελών των
οργάνων διοίκησης της Ε.Ε.Χ., η ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ. απευθυνόμενη σε όλους τους
συναδέλφους δηλώνει ότι:
Οι θέσεις της παράταξης για τα προβλήματα του κλάδου, τις ανάγκες των
συναδέλφων, το ρόλο της Ε.Ε.Χ., τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις εξελίξεις στην

επιστήμη της Χημείας, την ανάγκη αναπροσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών
και την εν γένει παρουσία των Χημικών στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον είναι
διαθέσιμες προς όλους στον ιστότοπο της παράταξης http://dikixi.blogspot.com/ και
στη σελίδα μας στο facebook https://www.facebook.com/DHKIXH. Σε αυτούς τους
δύο χώρους κοινωνικής δικτύωσης θα βρείτε και όλο το υλικό που αφορά τις
προσεχείς εκλογές στην Ε.Ε.Χ., και το οποίο θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες.

