Αθήνα, 19/07/2022

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΔΥΟ ΕΥΦΗΜΕΣ ΜΝΕΙΕΣ
ΣΤΗΝ 33η ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ακόμα μια επιτυχημένη Ελληνική Αποστολή επέστρεψε από την 33η Διεθνή Ολυμπιάδα
Βιολογίας (ΙΒΟ) που διεξήχθη από 10 έως 18 Ιουλίου 2022 στο Γερεβάν της Αρμενίας. Η Ελληνική
αποστολή αποτελούμενη από τους Παναγιώτη Τράκα (1ο ΓΕΛ Πάτρας, εύφημος μνεία),
Κατερίνα Καρπουζή (Π. ΓΕΛ Βαρβακείου - εύφημος μνεία), Μαρία Ζαχαριάδη (ΓΕΛ Εκπ. Δούκα)
και Μιχαέλα Κωνσταντινίδου (ΓΕΛ Εκπ. Μαντουλίδη) γύρισε γεμάτη μοναδικές αναμνήσεις από
την εμπειρία της Ολυμπιάδας. Ως συνοδοί συμμετείχαν ο Λεωνίδας Άνθης (Βιολόγος-Εκπ. 2ο
ΓΕΛ Χαλανδρίου) και ο Γιώργος Καπόλας (Βιολόγος – Εκπ. 13ο ΓΕΛ Αθηνών).
Οι τέσσερεις μαθητές και μαθήτριες επιλέχτηκαν για να εκπροσωπήσουν την χώρα μας στην
Διεθνή Ολυμπιάδα, μεταξύ τριών χιλιάδων και πλέον μαθητών του Λυκείου που συμμετείχαν
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) 2022, τον οποίο διοργανώνει η ΠEΒ υπό την
αιγίδα του ΥΠΑΙΘ. Η Ελλάδα συμμετέχει στην ΙΒΟ από το 2005 και είναι η ένατη συνεχόμενη
χρονιά από το 2012 που πετυχαίνει διακρίσεις, καθώς το 2020 και 2021 δεν
πραγματοποιήθηκαν διαζώσης Ολυμπιάδες. Ο συνολικός απολογισμός είναι 1 αργυρό
μετάλλιο, 15 χάλκινα μετάλλια και 11 εύφημες μνείες.
Οι διακρίσεις των μαθητών/τριων μας έχει ιδαίτερη βαρύτητα αν λάβουμε υπόψη ότι
ανταγωνίστηκαν περίπου 250 μαθητές/τριες από 64 χώρες, που στα σχολεία της πατρίδας τους
αποκτούν περισσότερες γνώσεις Βιολογίας και είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την
Ολυμπιάδα, ενώ η επαφή τους με τη Βιολογία τα δύο πρώτα χρόνια του Λυκείου ήταν μόνο
μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι μαθητές μας, αμέσως μετά την διαδικασία των πανελλαδικών
εξετάσεων, παρακολούθησαν ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Τμήμα Βιολογίας του
Ε.Κ.Π.Α . Στόχος ήταν να καλυφθούν ελλείψεις, οι οποίες αφορούν τη διδασκαλία της Βιολογίας
στο Ελληνικό σχολείο, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο.
Οι συνεχείς επιτυχίες στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας είναι αποτέλεσμα της σημαντικής
προσπάθειας των μαθητών, της αγάπης τους για τη Βιολογία, της πιο στοχευμένης και
πολύπλευρης επιμόρφωσης, της όλο και καλύτερα οργανωμένης 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 αναγνωρίσει τις
λαθεμένες πολιτικές που οδηγούν στην υποβάθμιση της Βιολογίας (μείωση των ωρών
διδασκαλίας στο Γυμνάσιο, ανάθεση διδασκαλίας των Βιολογικών μαθημάτων των ΕΠΑΛ σε
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άλλες ειδικότητες και όχι στους Βιολόγους κτλ.) και θα συμβάλει στην αναβάθμιση της
διδασκαλίας της Βιολογίας στο Ελληνικό σχολείο.
Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων:
- συγχαίρει θερμά τον Παναγιώτη, την Κατερίνα, τη Μαρία και τη Μιχαέλα και τους εύχεται
κάθε επιτυχία στην αρχόμενη επιστημονική και φοιτητική τους ζωή
- ευχαριστεί θερμά τους δύο συνοδούς, το Λεωνίδα και το Γιώργο, για την ιδιαίτερα κοπιαστική
και συνάμα απαιτητική προσπάθεια υποστήριξης της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής πριν και
κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδας.
- ευχαριστεί ιδιαίτερα όλους/ες τους/ις συναδέλφους εκπαιδευτικούς, Πανεπιστημιακούς
καθηγητές και ερευνητές και την Ο.Ε. του Π.Δ.Β. 2022 οι οποίοι/ες εργάστηκαν εθελοντικά
συμβάλλοντας στην επιτυχία των μαθητών/τριων.
- ευχαριστεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό την αιγίδα του οποίου διεξάγεται
ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ).
- ευχαριστεί το Μουσείο Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής Καθηγητής Ε.
Βαλάκος) για την αμέριστη υποστήριξη της Ελληνικής Αποστολής και για την γενναιόδωρη
χορηγία του.
- ευχαριστεί την Ελληνική Πρεσβεία στην Αρμενία διότι τίμησε με την παρουσία της πολλαπλά
την Ελληνική Αποστολή
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