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Η 11η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το 1995 ως η Πανελλήνια ημέρα Χημείας.
Η Xημεία είναι η Κεντρική Επιστήμη, η οποία παρέχει τις γνώσεις για την κατανόηση
τόσο των βασικών όσο και των εφαρμοσμένων επιστημονικών αρχών σε θεμελιώδες
επίπεδο.
Η Χημεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των πολιτών.
Μελετά και συνθέτει νέα υλικά, ανακαλύπτει νέες ενώσεις, με στόχο τη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου, την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την προστασία της
υγείας ατομικής και δημόσιας και με εξειδικευμένους ελέγχους διασφαλίζει την
ποιότητα των αγαθών, τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Χημεία είναι η επιστήμη που μελετάει την ίδια τη ζωή και τις μεταβολές της από
το μακρόκοσμο μέχρι το μικρόκοσμο και εφαρμόζει τις αρχές της στην σύγχρονη
τεχνολογία. Ερμηνεύει τη δομή του φυσικού κόσμου αλλά και των κινδύνων που τον
απειλούν. Εφοδιάζει με γνώση όχι μόνο τον θετικό και τεχνικό επιστήμονα αλλά και
τον αυριανό πολίτη καθώς συντελεί πραγματικά στη δημιουργία κοσμοαντίληψης.
Στη σημερινή εποχή κατά την οποία συνεχώς ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με την
προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία στη περιφέρειά μας, το
Περιφερειακό Τμήμα Αττικής & Κυκλάδων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
παρακολουθεί με ανησυχία όλα τα ζητήματα τα οποία άπτονται των δυνατοτήτων
του. Από την εμφάνιση του νεοφανούς κορονοϊού, που έχει αναστατώσει την
παγκόσμια κοινότητα, μέχρι την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στο αστικό τοπίο, τον
προβληματισμό για τη ρύπανση των υδάτων και τη διαχείριση των αποβλήτων στην
Αττική, το έλλειμα επιστημονικής γνώσης στον σημερινό μαθητή, την επικράτηση
σκοταδιστικών αντιλήψεων.
Ο εορτασμός της Πανελλήνιας ημέρας Χημείας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της
τεράστιας αξίας της Χημείας, της δύναμης δημιουργίας του σύγχρονου κόσμου, και
του μεγάλο έργο που έχουν επιτελέσει οι έλληνες χημικοί.
Το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής & Κυκλάδων, θα πραγματοποιήσει στη διάρκεια
της χρονιάς πλήθος δράσεων που αφορούν στον εορτασμό της ημέρας Χημείας και
την ανάδειξη της επιστήμης που υπηρετούμε

