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«Υημεία και Πεπιβάλλον–Μια εξώθεπμη ανηίδπαζη» 
 

Δεπηέξα, 21 Δεθεκβξίνπ 2009 

Οη ζπλέπεηεο ηωλ ρεκηθώλ πξνϊόληωλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, έλα ζέκα πνπ ελδηαθέξεη άκεζα 
ηνλ θάζε πνιίηε, ζα αλαιπζνύλ κε επηζηεκνληθό ηξόπν ζην πιαίζην ηεο πξώηεο δηάιεμεο ηνπ Ζελώλεηνπ 

Ειεύζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ Κάξλαθαο γηα ην 2010. Εηδηθόηεξα ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ρεκηθά πξνϊόληα θαη 
ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θαζηζηνύλ πεξηβαιινληηθά κε-ζπκβαηά, θαζώο επίζεο θαη ζε πξνζπάζεηεο νη 
νπνίεο θαηαβάιινληαη γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηωλ θιαζηθώλ θαη ηελ παξαγωγή «πξάζηλωλ» ρεκηθώλ 

πξνϊόληωλ.  

Εηζεγεηήο ηεο δηάιεμεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ηελ Σεηάπηη 13 Ιανοςαπίος, ζηιρ 7:30μ.μ. 

2010, ζην Πλεπκαηηθό Ιέληξν ηνπ Θεξνύ Νανύ Αγίνπ Καδάξνπ Κάξλαθαο, ζα είλαη ν θ. Θωάλλεο 
Παζραιίδεο, Αλαπιεξωηήο Ιαζεγεηήο Υεκείαο ζην Παλεπηζηήκην Ιύπξνπ. Ο θ. Παζραιίδεο ζα αλαιύζεη 
πώο ε Υεκεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα πξνϊόληα ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο (θαη εηδηθόηεξα ηα μελνβηνηηθά) 

παξεκβαίλνπλ ζε νηθνινγηθνύο θύθινπο θαη ζπζηήκαηα, αλαηξέπνληαο ζε κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό 
ηζνξξνπίεο, νη νπνίεο δηαρξνληθά ξπζκίδνπλ δωηηθέο ιεηηνπξγίεο νηθνζπζηεκάηωλ, θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν 
πξώηα ηνπο πην επαίζζεηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο αλζεθηηθόηεξνπο νξγαληζκνύο.  

  
Ο ελδέθαηνο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ  Ζελώλεηνπ Ειεύζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζπλδηνξγαλώλεηαη από ην 
Δήκν Κάξλαθαο, ην Παλεπηζηήκην Ιύπξνπ θαη ηελ Πξννδεπηηθή  Ιίλεζε Κάξλαθαο, κε ηελ ππνζηήξημε 
ηνπ Θεξνύ Νανύ Αγίνπ Καδάξνπ  Κάξλαθαο θαη ρνξεγνύο επηθνηλωλίαο ηνλ Ραδηνζηαζκό ηαζκό Ζenith 

96.4 FM θαη ηελ εθεκεξίδα «Ο Φηιειεύζεξνο». 
  
ηε δηάιεμε, ε νπνία ζα είλαη αλνηθηή γηα ην θνηλό, κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ άλζξωπνη θάζε ειηθίαο θαη 

κνξθωηηθνύ επηπέδνπ, πνπ επηδεηνύλ επηκόξθωζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο όπωο ηεο Αξραηνινγίαο, ηεο 
Θζηνξίαο, ηεο Οηθνλνκίαο, ηεο Τγείαο θαη ηεο Ινηλωληνινγίαο.   Οη δηαιέμεηο απηέο πξνζθέξνληαη κε 
επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, αιιά θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ, κε εξωηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο, 

αλαιύνληαο ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ θνηλωλία. 
 
Γηα πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθωλα:  

24657745 – Δήκνο Κάξλαθαο θαη 22894305 - Παλεπηζηήκην Ιύπξνπ 
 

Σέινο Αλαθνίλωζεο 
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