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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δρ Απόστολος Γρημάνης
Η Δ. Ε. του Περιφερειακού Τμήματος Βορείου Αιγαίου της Ένωσης Ελλήνων Χημικών με θλίψη
ανακοινώνει την απώλεια ενός ιδιαιτέρως εξέχοντος μέλους της, του Ραδιοχημικού Δρ
Απόστολου Γρημάνη. Πρόκειται για συνάδελφο καταγόμενο από τη Μυτιλήνη, με διεθνή
επιστημονική παρουσία και πλούσιο ερευνητικό έργο, έργο το οποίο προσέφερε τόσο κατά την
ειδίκευσή του στο Πυρηνικό Κέντρο των Η.Π.Α. (Oak Ridge TN), όσο και στη χώρα μας.
Ο Δρ Γρημάνης εργάστηκε επί 34 έτη στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με τις ιδιότητες του ερευνητή Α΄
και διευθυντή του Ραδιοαναλυτικού Εργαστηρίου του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας, θέση από
την οποία συνταξιοδοτήθηκε. Στο διάστημα αυτό διετέλεσε επί 13 έτη προϊστάμενος και στο
Τμήμα Πυρηνικής Χημείας του ίδιου Ινστιτούτου. Διετέλεσε ακόμη μέλος της τριμερούς
Επιστημονικής Επιτροπής της Επιστημονικής Δ/νσης του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εκπροσώπησε πολλές φορές τη χώρα μας σε διεθνείς
επιτροπές, όπως της Ε.Ε. και της JUPAC. Για τη διεξαγωγή δε και προώθηση του ερευνητικού
του έργου συνεργάστηκε επιτυχώς με σημαντικούς διεθνείς φορείς, όπως ο Διεθνής
Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και η Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΟΗΕ. Ακόμη, ως
επιστημονικός υπεύθυνος, επέβλεψε σημαντικό αριθμό διδακτορικών διατριβών που έλαβαν
χώρα στο εργαστήριό του στον Δημόκριτο. Για το ερευνητικό έργο του, γνωστό από τον
εντυπωσιακό αριθμό δημοσιεύσεων (άνω των 150) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά,
τιμήθηκε πολλές φορές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι υπήρξε αποδέκτης του Χρυσού
Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικα, τιμητικής βράβευσης από την Ένωση Ελλήνων Χημικών το
έτος 2004 στο Ζάππειο Μέγαρο, κατά τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ίδρυσή της,
τιμητικής βράβευσης από το Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Αιγαίου της ΕΕΧ κατά τις εργασίες
του διεθνούς συνεδρίου “Aegean Analytical Chemistry Days 2010” (AACD 2010) και τιμητικής
βράβευσης κατά τον εορτασμό της τριακοστής επετείου της ίδρυσης του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Ακόμη υπήρξε υποψήφιος για το Διεθνές Βραβείο Hevesy τα έτη 1987 και 1988.
Η ευγενική προσωπικότητα του Δρ Απόστολου Γρημάνη, του διακεκριμένου χημικού, του
ευαίσθητου ποιητή, δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας από την Κυριακή, 11 Απριλίου 2021, παρά
μόνο εδραιωμένη στη μνήμη όλων των συναδέλφων.
Η απώλεια της απαράμιλλης ευγένειάς του και του λεπτού χιούμορ του θλίβει βαθιά όλους
μας.

Ευχόμαστε δύναμη στην αγαπημένη του σύζυγο, ηλεκτρονικό Μαρία Βασιλάκη Γρημάνη και
στα παιδιά του.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος αποφάσισε να δημοσιεύσει το παρόν στο περιοδικό της
ΕΕΧ, τα ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ και στον τοπικό τύπο, να το αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ και
αντί στεφάνου να καταθέσει συμβολικό ποσόν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της Μυτιλήνης.
Για τους συναδέλφους του Τμήματος
η Δ.Ε.Π.Τ.
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