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ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΠΟΣΟΛΘ ΣΘΝ 30η ΔΙΕΘΝΘ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΕΝΑ ΑΡΓΤΡΟ ΔΤΟ ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΣΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΤΦΘΜΟ ΜΝΕΙΑ  

 
Ακόμα μια μεγάλθ επιτυχία για τθν Ελλάδα ςτθν 30θ Διεκνι Ολυμπιάδα Βιολογίασ (ΙΒΟ) 
(www.ibo2019.org ) που διεξιχκθ από 14 ζωσ 21 Ιουλίου 2019 ςτο Szeged τθσ Ουγγαρίασ. Η 
Ελλθνικι αποςτολι επιςτρζφει για πρϊτθ φορά με 1 αςημζνιο μετάλλιο που κατζκτθςε ο 
Γιώργοσ Χριςτοδοφλου (1ο ΓΕΛ Κιάτου)κακϊσ και με 2 χάλκινα μετάλλια που κατζκτθςαν ο 
Γιάννησ τοφρασ (2ο ΓΕΛ Αλεξανδροφπολθσ) και θ Νεφζλη Κωνςταντινίδου (ΓΕΛ Εκπ. 
Μαντουλίδθ) και 1 εφφημο μνεία που κατζκτθςε θ Δανάη Θζου ( 2ο Π. ΓΕΛ Ακθνϊν). Στθν 
αποςτολι ςυμμετείχαν ωσ ςυνοδοί θ Δρ. Ελζνθ Γιαννοφτςου (ΕΔΙΠ, Τμ. Βιολογίασ ΕΚΠΑ) και ο 
Λεωνίδασ Άνκθσ (Βιολόγοσ-Εκπ. 2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου). 
Οι τζςςερεισ μακθτζσ και μακιτριεσ επιλζχτθκαν για να εκπροςωπιςουν τθν χϊρα μασ ςτθν 
Διεκνι Ολυμπιάδα, μεταξφ τριϊν χιλιάδων και πλζον μακθτϊν του Λυκείου που ςυμμετείχαν 
ςτον Πανελλινιο Διαγωνιςμό Βιολογίασ (ΠΔΒ) 2019, τον οποίο διοργανϊνει θ ΠEΒ υπό τθν 
αιγίδα του ΥΠΑΙΘ.  Η Ελλάδα ςυμμετζχει ςτθν ΙΒΟ από το 2005 και είναι η όγδοη ςυνεχόμενη  
χρονιά από το 2012 που πετυχαίνει διακρίςεισ και είναι θ 2θ ςυνεχόμενθ χρονιά που 
βραβεφονται και οι τζςςερεισ μακθτζσ μασ. Ο ςυνολικόσ απολογιςμόσ είναι 1 αργυρό 
μετάλλιο,  15 χάλκινα μετάλλια και 8 εφφημεσ μνείεσ. 
Η διάκριςθ αυτι αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία αν λάβουμε υπόψθ ότι οι μακθτζσ μασ 
ανταγωνίηονται -όπωσ και κάκε χρόνο- περίπου 330 μακθτζσ/τριεσ από 78 χϊρεσ, που ςτα 
ςχολεία τθσ πατρίδασ τουσ αποκτοφν περιςςότερεσ γνϊςεισ Βιολογίασ και είναι καλφτερα 
προετοιμαςμζνοι για τθν Ολυμπιάδα. Οι μακθτζσ μασ, αμζςωσ μετά τθν διαδικαςία των 
πανελλαδικϊν εξετάςεων, παρακολοφκθςαν ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα ςτο Τμιμα 
Βιολογίασ του Ε.Κ.Π.Α και ςτο Κδρυμα ΙατροΒιολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν 
(Εργαςτιριο Σανοφδου-Κρανιά). Στόχοσ ιταν να καλυφκοφν ελλείψεισ, οι οποίεσ αφοροφν τθ 
διδαςκαλία τθσ  Βιολογίασ ςτο Ελλθνικό ςχολείο, τόςο ςε κεωρθτικό, όςο και ςε εργαςτθριακό 
επίπεδο.            

Οι ςυνεχείσ επιτυχίεσ ςτισ Διεκνείσ Ολυμπιάδεσ Βιολογίασ είναι αποτζλεςμα τθσ ςθμαντικισ 
προςπάκειασ των μακθτϊν, τθσ αγάπθσ τουσ για τθ Βιολογία, τθσ πιο ςτοχευμζνθσ και 
πολφπλευρθσ επιμόρφωςθσ, τθσ όλο και καλφτερα οργανωμζνθσ προςπάκειασ από τθν ΠΕΒ, 
αλλά και τθσ εκελοντικισ προςφοράσ δεκάδων ςυναδζλφων. Με δεδομζνθ τθ παραδοχι ότι θ 
Βιολογία είναι θ επιςτιμθ του 21ου αιϊνα, ευελπιςτοφμε ότι και θ πολιτεία κα αναγνωρίςει τισ 
λακεμζνεσ πολιτικζσ που οδθγοφν ςτθν υποβάκμιςθ τθσ Βιολογίασ (μείωςθ των ωρϊν 
διδαςκαλίασ ςτο Γυμνάςιο, κατάργθςθ τθσ Βιολογίασ Γενικισ Παιδείασ ςτθ Γ Λυκείου, ανάκεςθ 
διδαςκαλίασ των Βιολογικϊν μακθμάτων των ΕΠΑΛ ςε άλλεσ ειδικότθτεσ και όχι ςτουσ 
Βιολόγουσ κτλ.) και κα ςυμβάλει ςτθν αναβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Βιολογίασ ςτο 
Ελλθνικό ςχολείο. 
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Το ΔΣ τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Βιοεπιςτθμόνων: 
- ςυγχαίρει θερμά το Γιϊργο, τθ Δανάθ, τον Γιάννθ και τθ Νεφζλθ και τουσ εφχεται κάκε 
επιτυχία ςτθν αρχόμενθ επιςτθμονικι και φοιτθτικι τουσ ηωι 
- ευχαριςτεί θερμά τουσ δφο ςυνοδοφσ, τθν Ελζνθ και το Λεωνίδα, για τθν ιδιαίτερα 
κοπιαςτικι και ςυνάμα απαιτθτικι προςπάκεια υποςτιριξθσ τθσ Ελλθνικισ Εκνικισ Αποςτολισ 
πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ Ολυμπιάδασ. 
- ευχαριςτεί ιδιαίτερα όλουσ/εσ τουσ/ισ ςυναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ, Πανεπιςτθμιακοφσ 
κακθγθτζσ και ερευνθτζσ και τθν Ο.Ε. του Π.Δ.Β. 2019 οι οποίοι/εσ εργάςτθκαν εκελοντικά 
ςυμβάλλοντασ ςτθν επιτυχία των μακθτϊν/τριων. 
- ευχαριςτεί το Κδρυμα  Ωνάςη που για 5θ ςυνεχι χρονιά ςτιριξε τθ ςυμμετοχι τθσ αποςτολισ 
μασ ςτθ Διεκνι Ολυμπιάδα, όπωσ και τθ ςυμμετοχι όλων των Ελλθνικϊν Ομάδων ςτισ 
Διεκνείσ ι Βαλκανικζσ Μακθτικζσ Ολυμπιάδεσ. 
- ευχαριςτεί το Τπουργείο Παιδείασ Θρηςκευμάτων υπό τθν αιγίδα του οποίου διεξάγεται ο 
Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Βιολογίασ (ΠΔΒ). 
- ευχαριςτεί το Μουςείο Ηωολογίασ του Πανεπιςτημίου Αθηνών (Διευθυντήσ Καθηγητήσ Ε. 
Βαλάκοσ) για τθν αμζριςτθ υποςτιριξθ τθσ Ελλθνικισ Αποςτολισ και για τθν γενναιόδωρθ 
χορθγία του. 
- ευχαριςτεί ιδιαίτερα τουσ 9 Ζλληνεσ και Ελληνίδεσ νζουσ/εσ εκελοντζσ (guides) που 
ςυμμετείχαν, για πρϊτθ φορά, ςε Διεκνι Ολυμπιάδα Βιολογίασ και προςζφεραν τα μζγιςτα 
για τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ Διοργάνωςθσ. 
 
Υποδεχόμαςτε τθν Ελλθνικι αποςτολι που επιςτρζφει τθν Κυριακή 21 Ιουλίου ςτη 1:00 μ.μ. 
ςτο Αεροδρόμιο ‘’ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΗΕΛΟ’’. 
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