Εκδηλώσεις για το ∆ιεθνές Έτος Χηµείας στο ΕΚΠΑ.
Το 2011 έχει ορισθεί από τα Ηνωµένα Έθνη ως ∆ιεθνές Έτος Χηµείας. Το
Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου µας συµµετέχει στον εορτασµό αυτό µε σειρά
εκδηλώσεων, από τις οποίες άλλες έχουν πραγµατοποιηθεί ήδη και άλλες θα
ακολουθήσουν το φθινόπωρο.
Το απόγευµα της Παρασκευής 13 Μαΐου 2011 φοιτητές, διδάσκοντες και
άλλοι καλεσµένοι του Τµήµατος Χηµείας συγκεντρώθηκαν στο Αµφιθέατρο Α15 για
να παρακολουθήσουν µία σειρά πέντε σύντοµων παρουσιάσεων µε γενικό θέµα την
συµβολή της Χηµείας σε συναφείς επιστηµονικούς κλάδους. Οι οµιλητές, που
αναφέρθηκαν σε προσωπικές εµπειρίες από την ερευνητικη τους δραστηριότητα,
ήταν οι καθηγητές κ.κ. Χαρ. Μουτσόπουλος της Ιατρικής Σχολής, Εµµ. Φραγκούλης
του Τµήµατος Βιολογίας, Γεώργ. Ηλιάδης της Οδοντιατρικής, Γεώργ. Μιγκίρος,
γεωλόγος του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου και Ιω. Μανιάτης, φυσικός-αρχαιοµέτρης
του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος».
Την Τρίτη 24 Μαΐου 2011 πραγµατοποιήθηκε πανηγυρική εκδήλωση για το
∆ιεθνές Έτος Χηµείας στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου. Πρώτα απηύθυνε
χαιρετισµό εκ µέρους των πρυτανικών αρχών ο Πρόεδρος του Τµήµατος Χηµείας
καθηγητής κ. Αντ. Καλοκαιρινός. Ακολούθησε σύντοµη οµιλία του προέδρου της
επιτροπής εκδηλώσεων καθηγητή κ. Αρ. Μαυρίδη µε τίτλο «Η δύναµη της Χηµείας».
Κεντρικός οµιλητής υπήρξε ο οµότιµος καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης κ. Αν. Βάρβογλης ο οποίος αναφέρθηκε στην «Χηµεία και τις Καλές
Τέχνες», δίνοντας παραδείγµατα από την λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες και τη
µουσική.
Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 από τις 11 π.µ. ως τις 5:30 µ.µ. έλαβε χώρα µια
πολύ ξεχωριστή ηµερίδα στο Αµφιθέατρο Α15 του Τµήµατος Χηµείας. ∆εκαπέντε
προπτυχιακοί φοιτητές είχαν επιλέξει ειδικά θέµατα µεγάλου χηµικού ενδιαφέροντος
τα οποία επεξεργάστηκαν και παρουσίασαν στους συναδέλφους προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς, στο προσωπικό του Τµήµατος και αρκετούς επισκέπτες. Τα θέµατα
κυµάνθηκαν από την βιογραφία της Marie Curie, τον Περιοδικό Πίνακα των χηµικών
στοιχείων, την Οργανική Σύνθεση και την Νανοτεχνολογία έως πολύ φλέγοντα
ζητήµατα της επικαιρότητας όπως το εξασθενές χρώµιο, τα βιολογικά τρόφιµα, η
πυρηνική ενέργεια και το πυρηνικό ατύχηµα στην Φουκουσίµα. Μετά την 15λεπτη
ανάπτυξη του κάθε θέµατος µε την βοήθεια άφθονου οπτικού υλικού, όλοι οι
οµιλητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήµατα που άπτονταν του θέµατός τους
δίνοντας κάθε φορά έναυσµα σε σύντοµες ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Πέραν των
επιστηµονικών οµιλιών, η ηµερίδα διανθίστηκε µε την αναφορά στη ζωή και το έργο
του Ιταλού χηµικού και συγγραφέα Πρίµο Λέβι, την παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού
επιτραπέζιου παιχνιδιού και µιας σάτιρας µε δύο ηθοποιούς-µεταπτυχιακούς
φοιτητές.
Το ίδιο βράδυ συνέπεσε άλλη µια εκδήλωση χηµικού ενδιαφέροντος την
οποία συνδιοργάνωσε το Τµήµα Χηµείας σε συνεργασία µε την Ένωση Ελλήνων
Χηµικών, τον Σύνδεσµο Συνταξιούχων Χηµικών και τον Σύλλογο Λεβιδιωτών
Αττικής. Στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου τιµήθηκε η µνήµη του καθηγητή
Ανόργανης Χηµείας των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και Αθηνών Τρύφωνα
Καραντάση (1886 – 1966) µε αναφορές στην εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική
και κοινωφελή προσφορά του.
Όλες οι εκδηλώσεις συγκέντρωσαν πλήθος κόσµου και χαρακτηρίστηκαν
ιδιαίτερα επιτυχηµένες. Το φθινόπωρο το Τµήµα Χηµείας θα ανοίξει τα εργαστήριά
του σε επισκέψεις µαθητών και θα οργανώσει επιµορφωτικές οµιλίες για µαθητές και
εκπαιδευτικούς.
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