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Τη 18η Φεβρουαρίου 2003 διοργάνωσε το Πανεπιστήµιο Αθηνών µε τη συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων
Χηµικών, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου, εκδήλωση Παρουσίασης της 35ης ∆ιεθνούς
Ολυµπιάδας Χηµείας (Αθήνα 5-14 Ιουλίου 2003).
Η εκδήλωση άρχισε µε την προσφώνηση του Αντιπρύτανη κ. Μιχάλη ∆. ∆ερµιτζάκη.
Ακολούθησαν οι χαιρετισµοί από τους κ.κ.: Π. Ευθυµίου, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Κ. Μακρόπουλο, κοσµήτορα της Σχολής Θετικών Επιστηµών, καθηγητή του Τµήµατος Γεωλογίας, Ν.
Χατζηχρηστίδη, Πρόεδρο του Τµήµατος Χηµείας, καθηγητή, Μιχ. Καζάνη, Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων
Χηµικών, Σ. Αλαχιώτη, Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Β. Κουλαϊδή, Αντιπρόεδρο του Κέντρου
Εκπαιδευτικής Έρευνας.
Στη συνέχεια µίλησαν οι κ.κ.: Α. Τσατσάς, Πρόεδρος της 35ης ∆ιεθνούς Ολυµπιάδας Χηµείας,
αναπληρωτής καθηγητής του Τµήµατος Χηµείας, Α. Μαυρίδης, Πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής της
35ης ∆ιεθνούς Ολυµπιάδας Χηµείας, καθηγητής του Τµήµατος Χηµείας και Σ. Κοΐνης, Γενικός Υπεύθυνος της
35ης ∆ιεθνούς Ολυµπιάδας Χηµείας, επίκουρος καθηγητής του Τµήµατος Χηµείας.

ΜΙΧΑΛΗ ∆. ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Πρόεδρε, Εκλεκτοί προσκεκληµένοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,

Για έναν πανεπιστηµιακό δάσκαλο, που επί µία τριακονταπενταετία ασχολείται µε την εκπαίδευση, δεν
υπάρχει µεγαλύτερη χαρά από το να παρίσταται στην επίσηµη παρουσίαση ενός ωραίου πνευµατικού αγώνα,
της 35ης ∆ιεθνούς Ολυµπιάδας Χηµείας, όπου θα συµµετάσχουν µαθητές από 60 διαφορετικές χώρες.
Η Ολυµπιάδα αυτή αποτελεί πια έναν ισχυρό εκπαιδευτικό και γενικότερα πολιτιστικό θεσµό, τελεί υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και διοργανώνεται για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, µε τη συνεργασία του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Ένωσης Ελλήνων
Χηµικών.
Οι µαθητές που θα διαγωνιστούν στο πλαίσιο της Ολυµπιάδας αυτής θα έχουν την ευκαιρία να
συναγωνιστούν µεταξύ τους σε θεωρητικές και εργαστηριακές εξετάσεις, στο πλαίσιο ενός από τους
µακροβιότερους διεθνείς µαθητικούς διαγωνισµούς. Για τους συµµετέχοντες το κέρδος θα είναι πολλαπλό,
θα εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα δοκιµάσουν τον εαυτό τους σε ένα γνωστικό αντικείµενο που τους
ενδιαφέρει και τους γοητεύει ιδιαίτερα, θα έρθουν σε επαφή και επικοινωνία µε µαθητές από ξένες χώρες,
έχοντας την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να γνωρίσουν διαφορετικές αρχές ζωής, άλλα πρότυπα,
άλλη νοοτροπία και άλλα αιτήµατα. Παράλληλα, οι διαγωνιζόµενοι θα αποκοµίσουν πολλαπλά οφέλη από
την άµιλλα, αυτή την ηθική δύναµη που αφυπνίζει και προάγει τις σωµατικές, πνευµατικές και ψυχικές
δυνάµεις του ατόµου.
Για τη χώρα µας, η οποία καλλιέργησε το ολυµπιακό ιδεώδες και βρίσκεται αυτή τη στιγµή στην τελική
φάση προετοιµασίας για την Ολυµπιάδα του 2004, αποτελεί µια ευτυχή συγκυρία η διοργάνωση αυτής της
µαθητικής Ολυµπιάδας.
Η διεξαγωγή της έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε πρότυπες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και σε σύγχρονο
εξοπλισµό και το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου µας µπορεί να ανταποκριθεί άριστα σε αυτές τις ανάγκες.
Αξίζουν θερµότατα συγχαρητήρια στους διοργανωτές του ωραίου αυτού πνευµατικού αγώνα και οι πιο
εγκάρδιες ευχές σε όλους τους διαγωνιζόµενους µαθητές, για τους οποίους η συµµετοχή σε έναν υψηλό
πνευµατικό και επιστηµονικό αγώνα αποτελεί ήδη µια περιφανή νίκη.

Κ. Χ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
Κοσµήτορα της Σχολής θετικών Επιστηµών,
Καθηγητή του Τµήµατος Γεωλογίας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Με τη σειρά µου, βέβαιος ότι εκφράζω τις σκέψεις και τα συναισθήµατα, όχι µόνο του Τµήµατος Χηµείας
για το οποίο θα µας µιλήσει ο Πρόεδρος του, αλλά και των υπολοίπων πέντε τµηµάτων της Σχολής µας, θέλω
να συγχαρώ τόσο την επιστηµονική όσο και την οργανωτική επιτροπή, για την ανάληψη της διοργάνωσης
της 35ης «Ολυµπιάδας Χηµείας» στην Αθήνα, στις 4-15 του προσεχούς Ιουλίου.
Η επιλογή της Ελλάδας, ανάµεσα σε δεκάδες άλλες σοβαρές υποψηφιότητες, για τη διοργάνωση ενός
τόσο γνωστού και υψηλής στάθµης παγκοσµίου θεσµού όπως η Ολυµπιάδα Χηµείας φέτος αλλά και των
διοργανώσεων των Ολυµπιάδων Φυσικής και Πληροφορικής το 2004, χρονιά των Ολυµπιακών Αγώνων,
δείχνει ξεκάθαρα το υψηλό επίπεδο εκτίµησης και διεθνούς αναγνώρισης που χαίρουν οι θετικές επιστήµες
και οι επιστήµονες που τις υπηρετούν στη χώρα µας. Όσοι έχουν ασχοληθεί µε αντίστοιχες διοργανώσεις
γνωρίζουν πολύ καλά ότι µια τέτοια απόφαση των διεθνών ενώσεων δε στηρίζεται σε προσωπικές
γνωριµίες ούτε στην ιστορία µιας χώρας. Είναι µια απόφαση που στηρίζεται αποκλειστικά στην αρτιότητα
του φακέλου υποψηφιότητας µιας Ένωσης αλλά και κυρίως στη συνεχή και επιτυχή παρουσία των
Μαθηµατικών οµάδων σε αυτές.
Πράγµατι η Ένωση Ελλήνων Χηµικών µε τη συνεχή προσφορά της στη Μέση Εκπαίδευση και το
Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου µας στελεχώνονται από διεθνώς καθιερωµένους δασκάλους και
επιστήµονες που έχουν όλα τα εχέγγυα για τη διοργάνωση ενός διαγωνισµού που απαιτεί άριστη ενηµέρωση σε
θέµατα αιχµής, βαθιά γνώση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων των χωρών που συµµετέχουν και τέλος
αντικειµενικότητα και ορθή κρίση στις αποφάσεις τους.
∆ε θα πρέπει να µας διαφεύγει εξάλλου ότι δε δίνουν εξετάσεις µόνον οι µαθητές για τις γνώσεις τους στη
Χηµεία, αλλά την ίδια στιγµή δίνουν εξετάσεις καν ον οργανωτές και µάλιστα µπροστά σε ένα ευαίσθητο αλλά
και αυστηρό κοινό, αυτό των αυριανών επιστηµόνων.
Είµαι βέβαιος ότι η 35η Ολυµπιάδα Χηµείας θα αποτελέσει επιστηµονικά, αλλά και οργανωτικά, σταθµό
στην Ιστορία της Ένωσης σας και θέλω να προσθέσω ότι σε ό,τι αφορά το οργανωτικό µέρος, η Σχολή
Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου µας θα θέσει στη διάθεση σας όλες τις απαραίτητες υποδοµές και
κάθε δυνατή τεχνική υποστήριξη ώστε να συµβάλει στην αρτιότερη διοργάνωση της.
Σας εύχοµαι και πάλι καλή επιτυχία.

ΑΝ∆ΡΕΑ ΤΣΑΤΣΑ
Προέδρου της 35ης ∆ιεθνούς Ολυµπιάδας Χηµείας,
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Χηµείας
ΟΜΙΛΙΑ

Πανοσιολογιότατε,
Κύριοι Πρυτάνεις,
Συνάδελφοι
Κυρίες και Κύριοι,
Ευχαριστώ όλους όσοι µίλησαν και τίµησαν έτσι την προσπάθεια που κάνουµε. Είµαι βέβαιος ότι θα κάνουν
ό,τι είναι δυνατόν για να µας βοηθήσουν να φέρουµε σε αίσιο πέρας τη διοργάνωση της 35ης ∆ιεθνούς
Ολυµπιάδας Χηµείας (International Chemistry Olympiad).
Ως πρόεδρος της διοργάνωσης θα ήθελα να σας µιλήσω για:
1ο Τί ακριβώς είναι και πόσο σηµαντικός είναι ο θεσµός αυτός.
2ο Στο πώς φθάσαµε στην ανάληψη της πνευµατικής αυτής Ολυµπιάδας.
3ο Ποιοί είναι οι σκοποί και οι βασικές αναζητήσεις που τροφοδοτούν και πυροδοτούν τις ενέργειες µας.
Στη συνέχεια ο συνάδελφός µου Επίκουρος Καθηγητής Σπύρος Κοΐνης θα σας µιλήσει για το πρόγραµµα
της Ολυµπιάδας και για οργανωτικά θέµατα και ο Καθηγητής Αριστείδης Μαυρίδης για το Επιστηµονικό και
∆ιαγωνιστικό µέρος της οργάνωσης.
Η ∆ιεθνής Ολυµπιάδα Χηµείας είναι ένας ετήσιος µαθητικός διαγωνισµός. Ξεκίνησε το 1968 ως
διοργάνωση τριών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Μέσα σε 35 χρόνια έχει εξελιχθεί σε παγκόσµιας
εµβέλειας θεσµό στον οποίο συµµετέχουν 60 κράτη από όλες τις ηπείρους. ∆ιαγωνίζονται τέσσερις (4)
µαθητές από κάθε χώρα και συνοδεύονται από δύο (2) µέντορες που πλαισιώνονται από ένα ή περισσοτέρους
επιστηµονικούς παρατηρητές. Αναµένουµε δηλαδή περισσότερους από 400 ξένους. ∆έκα ακόµη χώρες
αναµένουν να γίνουν συµµετέχοντα µέλη στέλνοντας παρατηρητές, ώστε να συµπληρώσουν τις προβλεπόµενες
διαδικασίες.
Οι αριθµοί και µόνο δείχνουν τη διεθνή απήχηση της διοργάνωσης και τούτο αναγνωρίζει και η Ιαπωνία, η
οποία θα είναι για πρώτη φορά παρούσα στην Αθήνα. Το τελευταίο από τα G8 πιο προηγµένα κράτη που θα
συµµετάσχει στη διοργάνωση αναγνώρισε ότι, αν και ο χρόνος τέλεσης συµπίπτει µε την εποχή των
εισαγωγικών τους εξετάσεων, ο θεσµός είναι τόσο σηµαντικός, ώστε δεν επιτρέπεται να µη συµµετέχει η
χώρα τους.
Αν στο ποσοτικό αυτό κριτήριο προστεθεί η ποιότητα των ανθρώπων των αποστολών, όπως εκφράζεται
από τους µέντορες και τους συµµετέχοντες µαθητές, αντιλαµβάνεται κανείς πόσο σπουδαία εκδήλωση
αναλάβαµε να διοργανώσουµε.
Σ' αυτό το σηµείο θα ήθελα να πω δυο λόγια για την ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού. Οι µαθητές
που εκπροσωπούν τις χώρες τους επιλέγονται αξιοκρατικά από εθνικούς διαγωνισµούς µε σκοπό να βρεθούν οι
πλέον καταρτισµένοι επιστηµονικά, εκείνοι που γρήγορα συλλαµβάνουν και κατακτούν νέα γνωστική ύλη,
εκείνοι που έχουν αποκτήσει εργαστηριακές δεξιότητες και γενικά οι ταλαντούχοι µε το βέλτιστο
επιστηµονικό υπόβαθρο.
Σε ό,τι αφορά τους µέντορες είναι είτε Πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη µέση
εκπαίδευση απ' όπου, φυσικά, προέρχονται οι µελλοντικοί τους µαθητές, είτε πολύπειροι καθηγητές Λυκείων
µε κύρος, άρτιο επιστηµονικό υπόβαθρο και γνώση της παιδαγωγικής πρακτικής. Και οι δύο αυτές
κατηγορίες είναι αφοσιωµένοι δάσκαλοι µε εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας µε τους νέους.
Προτού σας πω πώς φθάσαµε στην ανάληψη της διοργάνωσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο ιστορικό της
Ελληνικής συµµετοχής. Η χώρα µας συµµετέχει από το 1984 -σχεδόν είκοσι χρόνια- µε πρωταίτιο τον
συνάδελφο Χηµικό και σύµβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ∆ρ. Αντώνη Μποµπέτση. Επειδή αρχικά δεν
στηριζόταν από επίσηµο φορέα, έκανε µόνος του µια ad hoc επιλογή της διαγωνιζόµενης οµάδας µαθητών.
Το 1987 έγινε ο 1ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Χηµείας από το Τµήµα Παιδείας και Χηµικής
Εκπαίδευσης της Ε.Ε.Χ. και υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ. Άρχισε έτσι η αντικειµενική επιλογή των
συµµετεχόντων στις Ολυµπιάδες µαθητών µας από τους επιτυχόντες στο διαγωνισµό αυτό. Ταυτόχρονα,
θεσπίσθηκε η εκάστοτε αποστολή ενός Πανεπιστηµιακού δασκάλου και ενός καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης
ως µεντόρων της αποστολής, από εκείνους οι οποίοι ασχολούνται µε τον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό και τη
Χηµική Εκπαίδευση.

Είχα τη χαρά και την τύχη να ηγηθώ της Ελληνικής Αποστολής στην πρώτη εκτός Ευρώπης Ολυµπιάδα,
την 24η, στις ΗΠΑ το 1992. Ήδη από την πρώτη µου συµµετοχή έµεινα έκπληκτος από τον ενθουσιασµό των
συµµετεχόντων µαθητών, την αφοσίωση των µεντόρων και τη σηµασία που δινόταν σ' ένα όχι σωµατικό
αλλά πνευµατικό αγώνα. Έκτοτε ασχολούµαι ανελλιπώς µε τον Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό
Χηµείας αλλά ιδιαιτέρως µε την προετοιµασία -θεωρητική και εργαστηριακή-των µαθητών που
επιλέγονται να µας εκπροσωπήσουν. Η προετοιµασία από τότε µέχρι σήµερα γίνεται κυρίως στο
Εργαστήριο Ανοργάνου Χηµείας του ΕΚΠΑ και συνεπικουρείται από τα Εργαστήρια Οργανικής Χηµείας
και Φυσικοχηµείας. Έχω λάβει µέρος σε έξι συνολικά Ολυµπιάδες, και το 1998 στη Μελβούρνη µετά από
παρότρυνση της ∆ιοικούσης Επιτροπής της ΕΕΧ έθεσα το ελληνικό αίτηµα για τη διοργάνωση της 35ης
IChO στην Αθήνα το 2003. Το αίτηµά µας έγινε επίσηµα αποδεκτό από τη ∆ιεθνή Ελλανόδικη Επιτροπή στην
31η IChO στο Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.
Ο βασικότερος λόγος που αποφασίσαµε τη διοργάνωση της 35ης IChO το 2003 ήταν άρρηκτα
συνυφασµένος µε το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει το 2003 ως έτος Πολιτιστικών Ολυµπιάδων
ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων το 2004. Έτσι λοιπόν η Ολυµπιάδα Χηµείας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο
Ολυµπιακών Αγώνων και συµβολικά και ουσιαστικά, διότι οι αθλητικοί και πολιτιστικοί αγώνες
χαρακτηρίζονται από τις κοινές αξίες της αξιοκρατίας και της ευγενούς άµιλλας και τελικά της συναδέλφωσης
των συµµετεχόντων.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση µου θα ήθελα να αναφερθώ στους πέντε (5) βασικότερους σκοπούς και
αναζητήσεις της διοργάνωσης. Αυτοί είναι:
1. Η προβολή κάθε πτυχής της χώρας µας αλλά ειδικότερα των δυνατοτήτων της Ελλάδας όχι µόνο σε
επίπεδο πολιτιστικό αλλά (και) εκπαιδευτικό και οργανωτικό, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σηµασία
ενόψει της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.
2. Η συµβολή µας στην απάντηση του διαρκούς παιδαγωγικού ερωτήµατος: «Πόση και τί λογής Χηµεία
χρειάζεται στο σχολείο γενικής παιδείας». Μια απάντηση που αλλάζει συνεχώς εξαιτίας της
µεταβαλλόµενης κοινωνικής και τεχνολογικής ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισµού.
Σ' αυτή την αναζήτηση γίνεται µε το διαγωνιστικό µέρος ένας πειραµατισµός πάνω στους αρίστους, µε
εξέταση της απόδοσης τους σε θέµατα τα οποία σήµερα είναι Πανεπιστηµιακού επιπέδου ή στην καλύτερη
περίπτωση στα άνω όρια της σχολικής ύλης.
Οι συµµετέχοντες µαθητές είναι, βάσει των κανονισµών, νέοι κάτω των 20 ετών που δεν έχουν φοιτήσει
σε σχολείο ειδικευόµενο στη Χηµεία ή σε Πανεπιστήµιο, αλλά είναι οι άριστοι του κανονικού µαθητικού
πληθυσµού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτοί από την κατ' ιδίαν µελέτη και ενασχόλησή τους µε την
Κεντρική Επιστήµη της Χηµείας που τροφοδοτεί αποφασιστικά τις άλλες επιστήµες -τη Βιολογία, τη
Φαρµακευτική και τέλος την Ιατρική- έχουν δεθεί µ' αυτή και τα επιτεύγµατά της.
Με τη βοήθεια προπαρασκευαστικών προβληµάτων και της Εργαστηριακής και Θεωρητικής Εξέτασης,
προσµετρείται τί µπορεί να αφοµοιωθεί και να κατακτηθεί από την προχωρηµένη αυτή ύλη από παιδιά της
ηλικίας αυτής και τί πρέπει να µείνει εκτός σχολείου, διότι
• είτε απαιτεί µεγαλύτερη επιστηµονική ωρίµανση των µαθητών,
• ή διότι δύσκολα διδάσκεται αποτελεσµατικά από µη ειδικευµένους δασκάλους.
3. Να επιβραβεύσει τους συµµετέχοντες µαθητές για τις επίπονες και εντατικές τους προσπάθειες
προκειµένου να κατακτήσουν θέση στην αντιπροσωπευτική τους οµάδα και για τις παιδαγωγικές
πληροφορίες που µας παρέχουν στην προσπάθεια τους να διακριθούν.
4. Να δοθεί η ευκαιρία της συναναστροφής, συναδέλφωσης και της δηµιουργίας φιλικών δεσµών και επαφών
µεταξύ νέων µε κοινά ενδιαφέροντα και προσανατολισµούς.
5. Τέλος, η προβολή του έργου της Χηµείας στο ευρύτερο κοινό. Πρέπει να καταστήσουµε σαφές στην κοινή
γνώµη ότι κάθε δραστηριότητα στη ζωή µας είναι µια χηµική διεργασία - από την τροφή που
καταναλίσκουµε µέχρι τα συναισθήµατα που βιώνουµε.
Κυρίες και Κύριοι, δίχως αµφιβολία χρειαζόµαστε τη βοήθεια όλων σας ώστε να διοργανώσουµε µία
επιτυχηµένη Ολυµπιάδα Χηµείας και να πραγµατοποιήσουµε τους ευγενείς στόχους µας.
Ευχαριστώ πολύ.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ι ∆ Η ΜΑΥΡΙ∆Η
Προέδρου της Επιστηµονικής Επιτροπής της 35ης Ολυµπιάδας Χηµείας,
Καθηγητή του Τµήµατος Χηµείας

ΟΜΙΛΙΑ

Κύριοι Πρυτάνεις,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Σας ευχαριστώ καταρχάς που ήλθατε. Οµολογώ ότι δεν είναι και πολύ εύκολο, έστω και για χρονικό
διάστηµα µερικών λεπτών, να σας παραθέσω µία πολύ ενδιαφέρουσα διήγηση· ο ρόλος µου εξάλλου είναι λίγο
άχαρος ως υπευθύνου της Επιστηµονικής Επιτροπής της 35ης Ολυµπιάδας Χηµείας.
Σκέφθηκα να ετοιµάσω µία σειρά θεµάτων εξ αυτών τα οποία ήδη εστάλησαν στους αντιπροσώπους
των συµµετεχουσών χωρών, ώστε να διαπιστώσουµε σε πόσο χρόνο οι παρευρισκόµενοι χηµικοί,
ανεξαρτήτως τίτλων, µπορούν να απαντήσουν, αλλά κατόπιν άλλαξα γνώµη, µία τέτοια πράξη δεν είναι ποτέ
δηµοφιλής.
Αν και ο κ. Τσατσάς εξήγησε τί σηµαίνει «Ολυµπιάδα Χηµείας», θα µου επιτρέψετε να προσθέσω και εγώ
κάτι, πώς εγώ δηλαδή αντιλαµβάνοµαι το τί τελικώς σηµαίνει για τη φιλοξενούσα χώρα η Ολυµπιάδα
Χηµείας.
Κυρίες και Κύριοι,
Πρόκειται να φιλοξενήσουµε 60 έως 65 χώρες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Κάθε χώρα
αντιπροσωπεύεται από τέσσερις (4) εφήβους, κατά τεκµήριο τους αρίστους στη Χηµεία της αντιστοίχου
χώρας, και κατά µέσον όρο τρεις (3) συνοδούς, και πάλι κατά τεκµήριο έµπειρους καθηγητές της µέσης
παιδείας ή και Πανεπιστηµιακούς. Καλούµεθα λοιπόν να φιλοξενήσουµε περίπου 450 άτοµα επί 10 ηµέρες,
ανθρώπους ευφυείς, εν γένει καλλιεργηµένους και µε έντονη κριτική διάθεση µε την ευρύτερη και καλή
έννοια του όρου. Η Ελλάδα συµµετέχει στις Ολυµπιάδες Χηµείας από το 1984 και πρέπει να σας οµολογήσω
ότι δεν τα καταφέρνουµε και πολύ σπουδαία, όχι βεβαίως διότι οι µαθητές Λυκείου οι οποίοι επιλέγονταν
κάθε έτος δεν είναι οι κατάλληλοι, νοµίζω ότι είναι. Το πρόβληµα είναι βαθύτερο και αντανακλά τη διαχρονική
πλέον στάση της Πολιτείας ως προς τις θετικές επιστήµες και την κουλτούρα των θετικών επιστηµών στην
Ελλάδα. ∆ιαπιστώνω, δυστυχώς επί πολλά χρόνια πλέον, µια αδιαφορία και να µου επιτρέψετε να το πω, ένα
είδος περιφρόνησης του επισήµου κράτους ως προς τις Θετικές Επιστήµες, τη Χηµεία, τη Φυσική, τα
Μαθηµατικά, τη Βιολογία, δηλαδή τις επιστήµες της Φύσεως, αυτές µε τις οποίες δεν µπορεί να παίζει κανείς
πλέον.
Ο Steve Weinberg, πολύ γνωστός Αµερικανός Φυσικός (βραβείο Nobel του 1979), στο τελευταίο και
όντως πολύ ωραίο βιβλίο του µε τίτλο «Ατενίζοντας ψηλά» και υπότιτλο «Η Επιστήµη και οι ιδεολογικοί της
αντίπαλοι» («Facing up, Science and its cultural adversaries», by S. Weinberg, Harvard UP, 2001) διερωτάται «τί θα
ήταν οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής δίχως τα Πανεπιστήµιά της και τα Ερευνητικά Επιστηµονικά της
κέντρα», η απάντηση από τον ίδιο είναι: «µια αγροτική χώρα η οποία θα έδειχνε τα βουνά της στους
Γιαπωνέζους τουρίστες».
Οι φυσικές επιστήµες, παρίες στη χώρα µας, δεν είναι µόνον, «εφαρµογές» ή «τεχνικές», ή «βιοµηχανικά
συµφέροντα», ή «οπλικά συστήµατα», ή όπως τελευταίως λέγεται, η λέξη είναι δυστυχώς του συρµού,
«εργαλεία» για κάτι άλλο. Οι επιστήµονες είναι αυτοί οι οποίοι ελευθέρωσαν τον άνθρωπο από κάθε είδους
δεσµά και προκαταλήψεις, άρα γεννήτορες του πολιτισµού του ανθρώπου· όπως κάθε διεργασία και κάθε
δραστηριότητα, έτσι και η επιστηµονική, παράγει και βλαπτικά υποπροϊόντα και αυτό είναι αναπόφευκτο,
σύµφωνα µε τον 2ο Νόµο της Θερµοδυναµικής. Σε µας έγκειται να µειώσουµε, στα όρια του ανθρωπίνως
δυνατού, τις οιεσδήποτε µη επιθυµητές παρενέργειες του δέντρου της γνώσεως. Ο άνθρωπος έχει νόηµα
υπάρξεως στο Σύµπαν µόνο εάν συνεχώς λύνει προβλήµατα· εάν η δυναµική διεργασία αυτή διακοπεί θα πάψει
αυτοµάτως να υφίσταται. Η αγωνία µας είναι, και αυτό µας δίνει τη δύναµη να προχωρήσουµε, να καταλάβουµε
τί είναι αυτό που κάνει το ρολόι του Σύµπαντος να δουλεύει και γιατί.
Η Χηµεία δίχως την παραµικρή αµφιβολία, έπαιξε, παίζει και θα παίξει στο άµεσο µέλλον τεράστιο ρόλο

στην εξέλιξη, κάθε είδους εξέλιξη του ανθρώπου. ∆εν θα ήθελα ν' αναφέρω παραδείγµατα, είναι τόσα πολλά
και τόσο προφανή ώστε νοµίζω ότι είναι περιττό, θα παρακαλούσα λοιπόν όλους, αλλά ιδιαιτέρως εκείνους οι
οποίοι έχουν τη διοικητική δυνατότητα «κατανοµής ιδεών και νοηµατοδοτήσεως της παιδείας», να σκύψουν
µε περισσότερη ανησυχία, φαντασία αλλά και αγάπη στον θαυµαστό κόσµο των Θετικών Επιστηµών και της
Χηµείας, να αντιληφθούν τις τεράστιες δυνατότητες αυτού του κόσµου και επιτέλους κάτι να κάνουν, οι
καιροί δεν είναι πλέον µενετοί.
Τί σηµαίνει λοιπόν για µας η 35η Ολυµπιάδα Χηµείας; Τί θέλουµε να δείξουµε; Να κερδίσουµε κάποια
µετάλλια; Και αυτό είναι σηµαντικό αλλά δεν είναι το µείζον, θέλουµε να δείξουµε ότι αγαπάµε τις επιστήµες,
αγαπάµε τη Χηµεία διότι καταλαβαίνουµε τη σηµασία της και ότι ως γνήσιοι Έλληνες, επίγονοι κάποιων οι
οποίοι έθεσαν τα θεµέλια του ορθολογισµού και των επιστηµών, να διοργανώσουµε µία άψογη φιλοξενία. Ο
τόπος έχει ανάγκη από 450 καλούς πρεσβευτές, βοηθήστε µας λοιπόν όλοι εσείς που µπορείτε.
Η Επιστηµονική Επιτροπή έχει να διεκπεραιώσει τρία πολύ σηµαντικά έργα. Πρώτον, να εισηγηθεί µία
σειρά προπαρασκευαστικών θεµάτων σχεδόν εφ' όλης της ύλης της Χηµείας και προφανώς εντός ορισµένων
οριοθετήσεων βάσει του καταστατικού της Ολυµπιάδος. Τα θέµατα αυτά προσδιορίζουν την ύλη και τον τρόπο
σκέψεως επί των οποίων οι µαθητές θα εκπαιδευτούν από τους καθηγητές του. Η ύλη αυτή θα πρέπει να
σταλεί ηλεκτρονικώς σε όλες τις συµµετέχουσες χώρες, δηλαδή να υπάρχει στην ιστοσελίδα της 35ης
Ολυµπιάδας Χηµείας στην αρχή του έτους διεξαγωγής της. Αυτό έγινε ήδη, στα θέµατα µας έχουν πρόσβαση
αυτή τη στιγµή όλοι οι εκπαιδευτές και µέλλοντες συνοδοί κάθε χώρας, και βεβαίως οιοσδήποτε άλλος θέλει,
σας πληροφορώ δε ότι η κριτική επί των θεµάτων έχει ήδη αρχίσει. Θέλω να ευχαριστήσω θερµώς όλους
όσοι συµµετείχαν στην Επιστηµονική Επιτροπή, διότι σε τρεις περίπου µήνες κατορθώθηκε αυτό που οι
προηγούµενες αντίστοιχες επιτροπές των φιλο-ξενουσών χωρών το έκαναν σε δώδεκα µήνες. Και αυτό
σηµαίνει κάτι, σηµαίνει κάποια επιστηµονική ισχύ: η ισχύς ορίζεται ως το παραγόµενο έργο στη µονάδα του
χρόνου· σε άπειρο χρόνο όλα τα προβλήµατα λύνονται, η ισχύς όµως είναι µηδέν.
Το δεύτερο καθήκον της Επιστηµονικής Επιτροπής είναι να εισηγηθεί τα θέµατα, τα πραγµατικά πλέον
θέµατα θεωρητικά και εργαστηριακά, επί των οποίων οι µαθητές θα διαγωνισθούν στο πρώτο δεκαήµερο
του Ιουλίου του 2003. Η επιτροπή ήδη εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή.
Τέλος, η Επιστηµονική Επιτροπή έχει το καθήκον να φέρει εις πέρας την όλη διαδικασία των εξετάσεων, η
οποία είναι και η καρδιά του διεθνούς αυτού ανταγωνισµού, είναι πολύ επίπονος και απαρτίζεται από
σειρά αρθρωτών µηχανισµών, αρχίζοντας από την αποδοχή των προτεινοµένων θεµάτων από όλες τις
συµµετέχουσες χώρες, µέχρι τη βαθµολόγηση των γραπτών και των εργαστηριακών ασκήσεων, τη κατανοµή
των βαθµών ή την απονοµή των µεταλλίων και τον τελικό απολογισµό.
Καταλαβαίνετε ότι η επιλογή των θεµάτων και εργαστηριακών ασκήσεων δεν είναι τετριµµένη
διαδικασία: Η ύλη πρέπει να καλύπτει ένα ευρύτατο φάσµα της Χηµείας, να είναι σύγχρονη, πρωτότυπη,
έξυπνη, να εξάπτει τη φαντασία, να προβάλλει ορισµένες δραστηριότητες και την επιστηµονική κουλτούρα
της φιλοξενούσης χώρας, επιπλέον δε να έχει διακριτική δυνατότητα ώστε η κατάταξη των
διαγωνιζοµένων να γίνει κατά φυσικό τρόπο, σύµφωνα µε τις επιδόσεις τους. Σηµαντικό µέρος της όλης
δοκιµασίας του διαγωνισµού είναι το εργαστηριακό µέρος όπου οι µαθητές προσπαθούν, µεταξύ των άλλων,
να δείξουν τις δεξιότητές τους στον χειρισµό χηµικών αντιδραστηρίων και οργάνων.
∆εν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο, γι' αυτό θα κλείσω την οµιλία µου και δυστυχώς µε κάτι πεζό, αλλά
όπως όλα τα πεζά πράγµατα, αναγκαίο: Χρειαζόµεθα κάποια χρήµατα, είναι αδύνατον να φέρουµε εις
πέρας την 35η Ολυµπιάδα Χηµείας µε στοιχειώδη αξιοπρέπεια εάν δεν µας συνδράµετε οικονοµικώς και
αναφέροµαι και στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, αλλά πρωτίστως στο Υπουργείο Παιδείας· νοµίζω ότι αξίζει τον
κόπο να προβάλουµε τον καλύτερο µας εαυτό και να καταστείλουµε τον άλλον εαυτό.
Σας ευχαριστώ.

