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Να διερευνηθεί η κρίση στα Χημικά Χρονικά

Συνάδελφοι/ες,
Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα το οποίο προέκυψε πρόσφατα και
αφορά άμεσα την ελευθερία του λόγου στην ΕΕΧ αλλά και την αξιοποίηση των
στελεχών της.
Πριν λίγες ημέρες δόθηκαν στη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ κείμενα παραίτησης
του αρχισυντάκτη αλλά και του αναπληρωτή αρχισυντάκτη των Χημικών Χρονικών
από τις θέσεις τους. Θα θέλαμε να επισημάνουμε πως η εξέλιξη αυτή μας εξέπληξε
αρνητικά, καθώς, όπως έχουμε πει συχνά δημοσίως, οι συνάδελφοι της Συντακτικής
Επιτροπής έχουν συμβάλει ιδιαίτερα στην ανοδική πορεία του περιοδικού και στην
ανάκτηση του κύρους και του ενδιαφέροντός του.
Οι δύο συνάδελφοι στις επιστολές τους αφήνουν –με κομψό τρόπο είναι αλήθεια–
σημαντικές αιχμές κατά της ΔΕ και της προέδρου της Ένωσης: Ο πρώτος
συνάδελφος μιλάει για «αποφάσεις της [ΔΕ που] ανέτρεψαν τις ισορροπίες στη
Συντακτική Επιτροπή και δίχασαν», καθώς και για απουσία θεσμοθετημένων
διαδικασιών «οι οποίες θα εντόπιζαν τα λάθη και θα πρότειναν τις λύσεις τους, θα
διέκριναν τα λάθη από τα “λάθη” και θα μπορούσαν να διαγνώσουν αν υπάρχουν
σκοπιμότητες και πού εντοπίζεται η εστία τους». Ο δεύτερος συνάδελφος ελπίζει η
νέα Συντακτική Επιτροπή «να αντιμετωπίσει λιγότερη και πιο δίκαια κριτική, αλλά
και περισσότερη στήριξη στην προσπάθεια έκδοσης του περιοδικού».
Δυστυχώς οι πληροφορίες που έχει συλλέξει η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κάνουν λόγο για ακόμη
μία εξωθεσμική παρέμβαση της προέδρου της ΔΕ/ΕΕΧ κ. Σιδέρη προς τη Συντακτική
Επιτροπή των Χημικών Χρονικών με αφορμή την απόφασή της να δημοσιεύσει, ως

όφειλε, ένα κείμενο διόρθωσης προηγούμενου δημοσιεύματος που η ίδια δεν
ενέκρινε, κάτι που αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Δεν μας
εκπλήσσει βέβαια αυτή της ή στάση, ούτε η στρεψοδικία της με φήμες που
διασπείρει ότι δήθεν οι εν λόγω παραιτήσεις έγιναν (και αυτές!) κατ’ εντολή της
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μας ανησυχεί όμως η ανοχή που επιδεικνύει η ΔΕ σε αυτές τις
αντιλήψεις, οι οποίες συσκοτίζουν τα προβλήματα αντί να τα αναδεικνύουν και
οδηγούν στην αποχώρηση αξιόλογων συναδέλφων από την ενεργό δράση.
Καλούμε τη ΔΕ/ΕΕΧ να μη σπεύσει με συνοπτικές διαδικασίες να κάνει δεκτές τις
παραιτήσεις των δύο συναδέλφων ούτε να ορίσει στα γρήγορα αντικαταστάτες
τους, προκειμένου να θάψει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Αντίθετα, να
επικοινωνήσει μαζί τους, προσωπικά και σε συνεδρίαση του οργάνου, προκειμένου
να διερευνηθούν οι απόψεις τους, να διορθωθούν τυχόν κακώς κείμενα και να
επιδιωχθεί η συνέχιση της προσφοράς τους στα Χημικά Χρονικά. Μια βιαστική
απόφαση κάτω από αυτές τις συνθήκες θα βλάψει το κύρος της ΕΕΧ, θα απαξιώσει
και θα απογοητεύσει τους παραιτηθέντες συναδέλφους που έχουν καταθέσει
σημαντικό έργο, αλλά επίσης κινδυνεύει να στιγματίσει, άδικα αλλά μοιραία,
αυτούς που θα τους αντικαταστήσουν.
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