
Πράσινη Χηµεία – Για έναν άλλο τρόπο ζωής .

 
 
Αλλάζω τρόπο ζωής, δεν χρησιµοποιώ πλαστικό . 
 
Ο ∆ήµος Μόβρης και το Περιφερειακό Τµήµα Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος της Ένωσης 
Ελλήνων Χηµικών συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 12/3/2008 εκδήλωση µε το επίκαιρο και άκρως 
ενδιαφέρον θέµα : Πράσινη Χηµεία - για έναν άλλο τρόπο ζωής . 
Οµιλητής ήταν ο καθηγητής Οργανικής χηµείας του Πανεπιστηµίου Πατρών κ. Κωνσταντίνος 
Πούλος ο οποίος ανέφερε ότι στόχοι της Πράσινης Χηµείας: είναι η µείωση επικίνδυνων ουσιών 
που σχετίζονται µε προϊόντα και διεργασίες που είναι απαραίτητα όχι µόνο για την διατήρηση 
της Ποιότητας Ζωής που έχει πετύχει η κοινωνία µέσω της Χηµείας αλλά και η περαιτέρω 
προώθηση των τεχνολογικών επιτευγµάτων της Χηµείας κατά τρόπο βιώσιµο. 
Η Πράσινη Χηµεία εργάζεται προς τη βιώσιµη ανάπτυξη α) ∆ηµιουργώντας χηµικά προϊόντα 
που δεν βλάπτουν είτε την υγεία του ανθρώπου είτε το περιβάλλον β) Χρησιµοποιώντας 
βιοµηχανικές διεργασίες που µειώνουν ή εξαλείφουν επικίνδυνα χηµικά και γ) Σχεδιάζοντας 
διεργασίες που ελαχιστοποιούν την παραγωγή αποβλήτων και την χρήση ενέργειας. Όλα αυτά 
σηµαίνουν ότι η Πράσινη Χηµεία προλαµβάνει τη ρύπανση πριν να συµβεί, εξοικονοµεί χρήµατα 
στην βιοµηχανία διότι χρησιµοποιεί λιγότερη ενέργεια, λιγότερα και ασφαλέστερα χηµικά µε 
αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους για τον έλεγχο της ρύπανσης και διάθεσης των αποβλήτων. 
Ο ∆ήµαρχος Μόβρης Ανδρέας Παναγιωτόπουλος αφού ευχαρίστησε τόσο τον οµιλητή για αυτά 
που ανέφερε όσο και το πλούσιο ακροατήριο που παραβρέθηκε σε ένα αρκετά δύσκολο θέµα 
τόνισε τα εξής :« Η πρόοδος της χηµείας και ιδιαίτερα του νέου αυτού θεµατικού πεδίου της 
Πράσινης Χηµείας ίσως αποτελεί την ελπίδα για την ευηµερία του ανθρώπου για την αειφόρο 
ανάπτυξη. Ο καθένας µπορεί να συµβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 
βελτίωση συνθηκών διαβίωσης σεβόµενος τον χώρο που ζει, τον εαυτό του αλλά και το µέλλον 
των παιδιών του. Ο ∆ήµος Μόβρης θέλοντας να κάνει ένα βήµα προς αυτή την κατεύθυνση 
κατασκεύασε πάνινες τσάντες - για να αρχίσουµε να εγκαταλείπουµε το πλαστικό - και µοίρασε 
στα σχολεία δείχνοντας τον νέο τρόπο που πρέπει να ακολουθήσουµε ώστε να µην µολύνουµε το 
περιβάλλον ». 
Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του Π.Τ.Π.και ∆.Ε. της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών και 
∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Μόβρης Κολλιόπουλος Κωνσταντίνος.  
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ǨȇŰȖɸȒůȄ

EɸȆŰȏȐǾȎ Ȅ ŮȇŭǾȈȒůȄ ȂȆŬ ŰȄȊ ǲȍǼůȆȊȄ ǷȄȉŮǿŬ,
ůŰȌȊ ǧǾȉȌ ǮȕȁȍȄȎ

Ǫȉ/ȊǿŬ ǞȇŭȌůȄȎ: 21 ǮŬȍŰǿȌȏ 2008

Ǳ ǧǾȉȌȎ ǮȕȁȍȄȎ ȇŬȆ ŰȌ ǲŮȍȆűŮȍŮȆŬȇȕ ǵȉǾȉŬ ǲŮȈȌɸȌȊȊǾůȌȏ ȇŬȆ ǧȏŰȆȇǾȎ 
ǨȈȈǼŭȌȎ ŰȄȎ ǞȊȒůȄȎ ǨȈȈǾȊȒȊ ǷȄȉȆȇȗȊ ůȏȊŭȆȌȍȂǼȊȒůŬȊ ŰȄȊ ǵŮŰǼȍŰȄ 
12/3/2008 ŮȇŭǾȈȒůȄ ȉŮ ŰȌ ŮɸǿȇŬȆȍȌ ȇŬȆ ǼȇȍȒȎ ŮȊŭȆŬűǽȍȌȊ ȅǽȉŬ: ǲȍǼůȆȊȄ 
ǷȄȉŮǿŬ - ȂȆŬ ǽȊŬȊ ǼȈȈȌȊ ŰȍȕɸȌ ȃȒǾȎ.

Ǳ ǧǾȉȌȎ ǮȕȁȍȄȎ ȇŬȆ ŰȌ ǲŮȍȆűŮȍŮȆŬȇȕ ǵȉǾȉŬ ǲŮȈȌɸȌȊȊǾůȌȏ ȇŬȆ ǧȏŰȆȇǾȎ ǨȈȈǼŭȌȎ ŰȄȎ 
ǞȊȒůȄȎ ǨȈȈǾȊȒȊ ǷȄȉȆȇȗȊ ůȏȊŭȆȌȍȂǼȊȒůŬȊ ŰȄȊ ǵŮŰǼȍŰȄ 12/3/2008 ŮȇŭǾȈȒůȄ ȉŮ ŰȌ 
ŮɸǿȇŬȆȍȌ ȇŬȆ ǼȇȍȒȎ ŮȊŭȆŬűǽȍȌȊ ȅǽȉŬ: ǲȍǼůȆȊȄ ǷȄȉŮǿŬ - ȂȆŬ ǽȊŬȊ ǼȈȈȌȊ ŰȍȕɸȌ ȃȒǾȎ.

ǱȉȆȈȄŰǾȎ ǾŰŬȊ Ȍ ȇŬȅȄȂȄŰǾȎ ǱȍȂŬȊȆȇǾȎ ǷȄȉŮǿŬȎ ŰȌȏ ǲŬȊŮɸȆůŰȄȉǿȌȏ ǲŬŰȍȗȊ ȇ. 
ǬȒȊůŰŬȊŰǿȊȌȎ ǲȌȖȈȌȎ, Ȍ ȌɸȌǿȌȎ ŬȊǽűŮȍŮ ȕŰȆ ůŰȕȐȌȆ ŰȄȎ ǲȍǼůȆȊȄȎ ǷȄȉŮǿŬȎ ŮǿȊŬȆ Ȅ 
ȉŮǿȒůȄ ŮɸȆȇǿȊŭȏȊȒȊ ȌȏůȆȗȊ ɸȌȏ ůȐŮŰǿȃȌȊŰŬȆ ȉŮ ɸȍȌȓȕȊŰŬ ȇŬȆ ŭȆŮȍȂŬůǿŮȎ ɸȌȏ ŮǿȊŬȆ 
ŬɸŬȍŬǿŰȄŰŬ ȕȐȆ ȉȕȊȌ ȂȆŬ ŰȄȊ ŭȆŬŰǾȍȄůȄ ŰȄȎ ɸȌȆȕŰȄŰŬȎ ȃȒǾȎ ɸȌȏ ǽȐŮȆ ɸŮŰȖȐŮȆ Ȅ ȇȌȆȊȒȊǿŬ 
ȉǽůȒ ŰȄȎ ǷȄȉŮǿŬȎ, ŬȈȈǼ ȇŬȆ Ȅ ɸŮȍŬȆŰǽȍȒ ɸȍȌȗȅȄůȄ ŰȒȊ ŰŮȐȊȌȈȌȂȆȇȗȊ ŮɸȆŰŮȏȂȉǼŰȒȊ 
ŰȄȎ ǷȄȉŮǿŬȎ, ȇŬŰǼ ŰȍȕɸȌ ȁȆȗůȆȉȌ.

Ǫ ǲȍǼůȆȊȄ ǷȄȉŮǿŬ ŮȍȂǼȃŮŰŬȆ ɸȍȌȎ ŰȄ ȁȆȗůȆȉȄ ŬȊǼɸŰȏȋȄ Ŭ) ǧȄȉȆȌȏȍȂȗȊŰŬȎ ȐȄȉȆȇǼ 
ɸȍȌȓȕȊŰŬ, ɸȌȏ ŭŮȊ ȁȈǼɸŰȌȏȊ ŮǿŰŮ ŰȄȊ ȏȂŮǿŬ ŰȌȏ ŬȊȅȍȗɸȌȏ ŮǿŰŮ ŰȌ ɸŮȍȆȁǼȈȈȌȊ ȁ) 
ǷȍȄůȆȉȌɸȌȆȗȊŰŬȎ ȁȆȌȉȄȐŬȊȆȇǽȎ ŭȆŮȍȂŬůǿŮȎ, ɸȌȏ ȉŮȆȗȊȌȏȊ Ǿ ŮȋŬȈŮǿűȌȏȊ ŮɸȆȇǿȊŭȏȊŬ 
ȐȄȉȆȇǼ ȇŬȆ Ȃ) ǴȐŮŭȆǼȃȌȊŰŬȎ ŭȆŮȍȂŬůǿŮȎ ɸȌȏ ŮȈŬȐȆůŰȌɸȌȆȌȖȊ ŰȄȊ ɸŬȍŬȂȒȂǾ ŬɸȌȁȈǾŰȒȊ 
ȇŬȆ ŰȄ ȐȍǾůȄ ŮȊǽȍȂŮȆŬȎ. 

ǡȈŬ ŬȏŰǼ ůȄȉŬǿȊȌȏȊ ȕŰȆ Ȅ ǲȍǼůȆȊȄ ǷȄȉŮǿŬ ɸȍȌȈŬȉȁǼȊŮȆ ŰȄ ȍȖɸŬȊůȄ ɸȍȆȊ ȊŬ ůȏȉȁŮǿ, 
ŮȋȌȆȇȌȊȌȉŮǿ ȐȍǾȉŬŰŬ ůŰȄȊ ȁȆȌȉȄȐŬȊǿŬ ŭȆȕŰȆ ȐȍȄůȆȉȌɸȌȆŮǿ ȈȆȂȕŰŮȍȄ ŮȊǽȍȂŮȆŬ, ȈȆȂȕŰŮȍŬ 
ȇŬȆ ŬůűŬȈǽůŰŮȍŬ ȐȄȉȆȇǼ, ȉŮ ŬɸȌŰǽȈŮůȉŬ ŰȄ ȉŮǿȒůȄ ŰȌȏ ȇȕůŰȌȏȎ ȂȆŬ ŰȌȊ ǽȈŮȂȐȌ ŰȄȎ 
ȍȖɸŬȊůȄȎ ȇŬȆ ŭȆǼȅŮůȄȎ ŰȒȊ ŬɸȌȁȈǾŰȒȊ.

ǵȄȊ ŮȇŭǾȈȒůȄ ůȏȊŰȕȊȆůŮ Ȍ ɸȍȕŮŭȍȌȎ ŰȌȏ ǲ.ǵ.ǲ. ȇŬȆ ǧ.Ǩ. ŰȄȎ ǞȊȒůȄȎ ǨȈȈǾȊȒȊ 
ǷȄȉȆȇȗȊ ȇŬȆ ǧȄȉȌŰȆȇȕȎ ǴȖȉȁȌȏȈȌȎ ŰȌȏ ǧǾȉȌȏ ǮȕȁȍȄȎ, ǬȌȈȈȆȕɸȌȏȈȌȎ ǬȒȊůŰŬȊŰǿȊȌȎ. 

AȍȅȍȌ Ŭɸȕ ŰȄȊ ŮűȄȉŮȍǿŭŬ "Ǫ ǪȉǽȍŬ":
http://www.imeranews.gr/detail.php?id=44214 
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