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Η Πράσινη Χηµεία (Green Chemistry) δεν είναι νέος κλάδος της Χηµείας αλλά µία νέα 
φιλοσοφία της Χηµείας που χρησιµοποιεί τα εργαλεία της Χηµείας, περιλαµβάνει όλους τους 
τοµείς της Χηµείας και  έχει ως βασική αρχή την πρόληψη. Η επίτευξη των στόχων της 
Πράσινης Χηµείας προϋποθέτει την εισαγωγή της φιλοσοφίας της σε όλες τις βαθµίδες της 
Εκπαίδευσης.  
Στο 2ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «Πράσινη Χηµεία και Βιώσιµη Ανάπτυξη», είχαµε αφιερώσει 
µία ενότητα στην εκπαίδευση µε τίτλο Πράσινη Χηµεία και Εκπαίδευση και µε στόχο να 
παρουσιαστούν οι µέχρι σήµερα δραστηριότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας που οδηγούν 
στην διάχυση της Πράσινης Χηµείας σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 
Στη παραπάνω ενότητα παρουσιάστηκε µεγάλος αριθµός εργασιών τόσο από τα 
Πανεπιστήµια όσο και από Καθηγητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης γεγονός που δείχνει 
ότι η  Πράσινη Χηµεία έχει αρχίσει να ριζώνει στην εκπαίδευση και αναπτύσσεται µε 
γοργούς ρυθµούς. 
Μία βασική και πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, που καλύπτει όχι µόνο την εκπαίδευση αλλά 
όλες τις ενότητες της Πράσινης Χηµείας, έχει τίτλο «Η αρχή της προφύλαξης ως 
θεµελιώδης επιταγή της ηθικής του περιβάλλοντος» και παρουσιάζεται από τον 
Αναπληρωτή Καθηγητή  Απόστολο Μαρούλη και την Επίκουρο Καθηγήτρια Κωνσταντίνα 
Χατζηαντωνίου-Μαρούλη του Τµήµατος Χηµείας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και συµπληρώνει την εργασία µε τίτλο «Περιβαλλοντική Ηθική: Η Πράσινη 
Χηµεία ως αναγκαιότητα» από τους ιδίους συγγραφείς σε συνεργασία µε µεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι είναι εντυπωσιακή η δραστηριότητα της οµάδας των 
κ.κ. Απόστολου Μαρούλη και Κωνσταντίνας Χατζηαντωνίου-Μαρούλη του Τµήµατος 
Χηµείας του ΑΠΘ, που πλαισιώνεται από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές/εκαπιδευτικούς του 
προγράµµατος ∆ΙΧΗΝΕΤ και οι οποίοι παρουσίασαν πολλές εργασίες και κάλυψαν το 
µεγαλύτερο µέρος της θεµατολογίας Πράσινης Χηµείας όπως πράσινο αποσκληρυντικό 
νερού, Κατάλυση και Βιοκατάλυση, Ηλεκτροχηµεία, Εναλλακτικοί διαλύτες, 
Βιοαποικοδοµήσιµα πολυµερή, Ανακύκλωση, Βιοµάζα, Εκτίµηση του κύκλου ζωής, Πράσινο 
εργαστήριο και προστασία στο εργαστήριο αλλά παρουσιάστηκαν και πολλά Πειράµατα 
Πράσινης Χηµείας τα οποία πραγµατοποιούνται µε πολύ απλά µέσα και αποτελούν βασικό 
εκπαιδευτικό υλικό.  
Πολύ ενδιαφέρουσες, στα πλαίσια προβληµατισµού διάχυσης της Πράσινης Χηµείας στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ήταν οι παρουσιάσεις της κας Βασιλικής Βυρώζη Υπεύθυνη 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας µε τίτλο 
«Η Χηµεία στο Γυµνάσιο: Πράσινη ή Όχι;», του κ Ξ. Βαµβακερού από τη Σχολή Χηµικών 
Μηχανικών του ΕΜΠ µε τίτλο «Επισκόπηση απόψεων χηµικών και χηµικών µηχανικών 
για τη διδασκαλία της χηµείας στο ευρύτερο κοινωνικό, τεχνολογικό & περιβαλλοντικό 
πλαίσιο» ενώ η κα Ευγενία Πιερρή Σχολική Σύµβουλος Ν. Αχαΐας παρουσίασε την εργασία 
µε τίτλο «Είναι ουτοπία η διδασκαλία των αρχών της Πράσινης Χηµείας στους Έλληνες 
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µαθητές Λυκείου: Πρόταση για µια άσκηση» σε συνεργασία µε το Τµήµα Χηµείας 
Πανεπιστηµίου Πατρών και του  Ενιαίου Λυκείου Καστριτσίου Ν. Αχαΐας. 
Εντυπωσιακή ήταν η εργασία µε τίτλο «Κινητική µελέτη χηµικής αντίδρασης σε fuel cell. 
:Μια ερευνητική µαθητική εργασία» που παρουσίασε ο κ. Κώστας Χατζηϊωαννίδης από το 
7ο Λύκειο Πατρών σε συνεργασία µε τις Μαθήτριες: Βελουδένια Παπαγεωργοπούλου,   
Βίβιαν Μαυρογιάννη,  Χρυσάνθη Παπαγεωργοπούλου οποίες ήταν παρούσες και έδιναν 
εξηγήσεις για την εργασία που συµµετείχαν. Μία ακόµη επιβεβαίωση ότι η Πράσινη Χηµεία 
έχει ήδη ριζώσει στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση.  
Η εργασία µε τίτλο «Η εισαγωγή ενός εγχειριδίου Πράσινης Χηµείας στην Ελλάδα» που 
παρουσίασε ο κ. Κων/νος Αµπελιώτης από το  Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας 
του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος του 
Τµήµατος Χηµείαςτου ΕΚΠΑ ήταν µία έκπληξη  διότι τις ηµέρες εκείνες κυκλοφόρησε από τις 
Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης το βιβλίο «ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ: Θεωρία και πράξη» των 
Paul T. Anastas and John C. Wagner, σε µετάφραση από τους συγγραφείς της παραπάνω 
εργασίας η οποία και αποτελεί παρουσίαση και ανάλυση του βιβλίου. 
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