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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Βράβευση της πρότασης της ΕΕΧ στο πρόγραμμα της
EuChemS: «HISTORICAL LANDMARKS»
Αθήνα 03-08-2018

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ- ΝΠΔΔ- Ν.1804/88) κατέκτησε την μία από τις δύο
διακρίσεις στον πρώτο διαγωνισμό που διοργάνωσε η EuChemS για τα ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ
της Χημείας στην Ευρώπη με την υποψηφιότητά της για το βιομηχανικό συγκρότημα ΑΒΕΑ
στα Χανιά της Κρήτης.
Όπως ενδεικτικά αναφέρεται στην ανακοίνωση της EuChemS: «το βραβείο δόθηκε σε
αναγνώριση του ρόλου της εταιρείας στην προώθηση μια βαθιάς σχέσης της Χημείας με την
τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Η ΑΒΕΑ και οι σημαντικές χημικές εξελίξεις και εφαρμογές
που συνδέονται με την λειτουργία της, αποτελούν παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο η
Χημεία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της περιφερειακής πολιτιστικής κληρονομιάς της
Κρήτης».
Η βράβευση και η απόδοση της τιμητικής πλακέτας θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της Γενικής Συνέλευσης της EuChemS στο Liverpool τον Αύγουστο του 2018.
Η EuChemS φιλοδοξεί το πρόγραμμα να συνεχιστεί και κάθε χρόνο να εμπλουτίζονται τα
ιστορικά ορόσημα της Ευρώπης.
Το ιστορικό:
Η EuChemS, της οποίας η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ- ΝΠΔΔ- Ν.1804/88) είναι μέλος και
εκπρόσωπος της χώρας, διοργάνωσε για πρώτη φορά ένα σχέδιο δράσης για την βράβευση
και την καταγραφή Ιστορικών Ορόσημων για την Χημεία με το ακόλουθο σκεπτικό:
“Η Χημεία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρώπης.
Ωστόσο, παρόλο που υπάρχουν πολλά τουριστικά σήματα που σηματοδοτούν τον τόπο όπου
συνέβησαν σημαντικές πνευματικές εξελίξεις ή γεγονότα, εντοπίζονται και
δημοσιοποιούνται μόνο λίγες χημικές τοποθεσίες.

Για τους λόγους αυτούς, η EuCheMS αποφάσισε να δημιουργήσει ένα Πρόγραμμα Ιστορικών
Ορόσημων, το οποίο θα προσέφερε στο ευρύ κοινό την αίσθηση του τρόπου, με τον οποίο η
χημεία αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας κάθε ευρωπαίου
πολίτη.
Η EuCheMS λαμβάνει υπόψη ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη εθνικό πρόγραμμα ορόσημων,
ενώ άλλες όχι. Για το λόγο αυτό προβλέπονται δύο επίπεδα οροσήμων EuCheMS, δηλ. σε
πανευρωπαϊκό ή τοπικό επίπεδο. Για να είναι αποτελεσματικό, ένα τέτοιο πρόγραμμα
απαιτεί την πλήρη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και των αντίστοιχων Ενώσεων Χημικών
σε κάθε χώρα. http://www.euchems.eu/awards/euchems-historical-landmarks/
Στόχος του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο ήταν ο εντοπισμός, η ταξινόμηση και η
κωδικοποίηση περιοχών, επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων στα οποία έχουν
συντελεστεί σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη της Χημείας που είχαν επίδραση στην
οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ζωή της Ελλάδας.
Το πανευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα είναι μείζονος σημασίας, όχι μόνο για τους
ασχολούμενους με την επιστήμη της Χημείας, αλλά εν γένει για το κοινωνικό σύνολο, καθώς
προωθεί όχι μόνο την επιστημονική και την πολύτιμη ιστορική γνώση, αλλά ενδεχομένως
δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη θεματικού- επιστημονικού τουρισμού.
Η συμμετοχή της ΕΕΧ
Η ΔΕ της ΕΕΧ, μετά από πρόταση της Προέδρου του ΠΤΚΔΜ, Κ. Σαμανίδου έλαβε την
απόφαση συμμετοχής και ενημέρωσε όλα τα ΠΤ και τον σύνδεσμο συνταξιούχων για το
πρόγραμμα και την πρόθεση να συμμετάσχει με υποψηφιότητες, ζητώντας την βοήθεια τους.
Ανταποκρίθηκαν τα ΠΤ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας με ενέργειες προς
τους τοπικούς φορείς, τις τοπικές επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και μεμονωμένα άτομα,
όπως ο κ. Μ. Στρατηγάκης, ο κ. Π. Βελτσίστας, και η κ. Κλεοπάτρα Γραμματικάκη.
Η Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας της ΔΕ της ΕΕΧ οργάνωσαν την φόρμα υποψηφιότητας
και στη συνέχεια απηύθυναν ενημερωτικές επιστολές για το πρόγραμμα προς όλα τα
Επιμελητήρια και πάνω από 50 ιστορικές χημικές βιομηχανίες της χώρας για την κατάθεση
υποψηφιοτήτων προς της ΕΕΧ, χωρίς ανταπόκριση. Τελικά η ΕΕΧ συντόνισε, οργάνωσε και
τελικά κατέθεσε μέσω του υπευθύνου Διεθνών Σχέσεων κ. Ι. Βαφειάδη στην πρώτη
διοργάνωση 4 υποψηφιότητες:
ΑΒΔΗΡΑ/ΘΡΑΚΗ: ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
Συντάκτρια της πρότασης: Φ. ΣΙΔΕΡΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΠΤΚΔΜ – Συντάκτρια της πρότασης: Α. ΑΣΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΒΕΑ- Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Ανατολή,

Συντάκτης της πρότασης: Κ. ΝΑΞΑΚΗΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΑΠΟ τους ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ και ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ.
ΠΤΚΔΜ- Συντάκτης πρότασης: Χ. ΚΑΤΣΙΦΑΣ
Η ΔΕ της ΕΕΧ, οφείλει να ευχαριστήσει τους Δήμους Χανίων και Αβδήρων για τις επιστολές
υποστήριξης, το ΔΣ της εταιρείας ΑΒΕΑ, τον Πρόεδρο του ΠΤΑΜΘ για την άμεση ανταπόκριση
του να έρθει σε επαφή με τον Δήμο Αβδήρων και κυρίως τους συντάκτες των προτάσεων και
τις διοικήσεις των ΠΤ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας για την ενεργή
συμμετοχή και στήριξη στις προσπάθειες ανάδειξης των ελληνικών ιστορικών ορόσημων της
Χημείας .

