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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 27η ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΥΟ ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΥΦΗΜΟ ΜΝΕΙΑ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ 

 
Νέα σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα στην 27η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (ΙΒΟ) που διεξήχθη 
από 17 έως 23 Ιουλίου 2016 στο Ανόι του Βιετνάμ. Η Ελληνική αποστολή επιστρέφει με δύο  χάλ-
κινα μετάλλια που κατέκτησαν ο Τηλέμαχος Κουτουράτσας του 4ου ΓΕΛ Χανίων και ο Αχιλλέας 
Λασκαράτος του Π.Π. ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής και μία εύφημο μνεία που κατέκτησε ο Θεόδωρος 
Τσάμπρας του Π.Π. ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής. Συνοδοί τους ήταν η Ελευθερία Κραββαρίτη, μέλος 
ΕΔΙΠ του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και ο Ασημάκης Ταλαμάγκας, Εκπαιδευτικός Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.  
 

Οι τέσσερεις μαθητές και μαθήτριες επιλέχτηκαν για να εκπροσωπήσουν την χώρα μας στην Διε-
θνή Ολυμπιάδα, μεταξύ τριών χιλιάδων και πλέον μαθητών του Λυκείου οι οποίοι συμμετείχαν 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) 2016, που διοργανώνει η ΠΈΒ υπό την αιγίδα του 
ΥΠΕΠΘ. Η Ελλάδα συμμετέχει στην ΙΒΟ από το 2005 και είναι η έκτη φορά τα τελευταία επτά 
χρόνια που πετυχαίνει διακρίσεις. 
Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν λάβουμε υπόψη ότι οι μαθητές μας ανταγωνίζο-
νται -όπως και κάθε χρόνο- περίπου διακόσιους πενήντα μαθητές από 60 περίπου χώρες, που στα 
σχολεία της πατρίδας τους αποκτούν περισσότερες γνώσεις Βιολογίας και είναι καλύτερα προε-
τοιμασμένοι για την Ολυμπιάδα. Οι μαθητές μας, αμέσως μετά την διαδικασία των πανελλαδικών 
εξετάσεων, παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Βιολογικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ίδρυμα ΙατροΒιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ώστε 
να καλυφθούν ελλείψεις που αφορούν τη διδασκαλία της  Βιολογίας στο Ελληνικό σχολείο.            

Οι συνεχείς επιτυχίες στις Διεθνείς Ολυμπιάδες είναι αποτέλεσμα της σημαντικής προσπάθειας 
των μαθητών, της πιο στοχευμένης και πολύπλευρης επιμόρφωσης, της όλο και καλύτερα οργα-
νωμένης προσπάθειας από την ΠΕΒ, αλλά και της εθελοντικής προσφοράς δεκάδων συναδέλφων. 
Με δεδομένη τη παραδοχή ότι η Βιολογία είναι η επιστήμη του 21ου αιώνα, ευελπιστούμε ότι και 
η πολιτεία θα συμβάλει στην αναβάθμιση της διδασκαλίας της Βιολογίας στο Ελληνικό σχολείο. 

Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων  
- συγχαίρει θερμά τους μαθητές της Ελληνικής αποστολής και τους εύχεται κάθε επιτυχία στην αρ-
χόμενη επιστημονική τους ζωή. 
- ευχαριστεί ιδιαίτερα όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, Πανεπιστημιακούς δασκάλους 
και ερευνητές που εργάστηκαν εθελοντικά συμβάλλοντας στην επιτυχία των μαθητών. 
- ευχαριστεί το κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης για την οικονομική υποστήριξη του, 
αφού ανέλαβε το κόστος συμμετοχής της αποστολής μας στην Διεθνή Ολυμπιάδα. 
- ευχαριστεί το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας Θρησκευμάτων υπό την αιγίδα του οποίου διεξά-
γεται ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ). 
- ευχαριστεί την Ελαιουργική Βιομηχανία ΑΒΕΑ Α.Ε. και την Βιομηχανία Καλλυντικών «Κάλλιστον» 
Ο.Ε, χορηγούς της Ελληνικής αποστολής για την προσφορά των προϊόντων τους. 
Υποδεχόμαστε την Ελληνική αποστολή που επιστρέφει την Δευτέρα 25 Ιουλίου στις 12.00 στο Αε-
ροδρόμιο ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ’’. 
                                                               

Αθήνα 23 Ιουλίου 2016 
Για το ΔΣ της ΠΕΒ 

Η Πρόεδρος                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας 
Παναγούλα Κόλλια                       Γιώργος Κατωπόδης 


