
Ενημέρωση για την Ελληνική Συμμετοχή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2015 
 

Η Ελληνική Ομάδα συμμετοχής στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2015 (στην πόλη Mumbai 
της Ινδίας από 05 έως 12 Ιουλίου 2015) έχει συγκροτηθεί με βάση τα αποτελέσματα της 
β’ φάσης της Γ’ Λυκείου –και την σύμφωνη γνώμη τους–  από τους μαθητές:  

1. Σιάμμενο Φώτιο, του Δημητρίου και της Λεμονιάς, 3ο ΓΕΛ Ξάνθης 
2.  Λυμπερόπουλο-Μπούνταλη Φίλιππο, του Θωμά και της Ευτυχίας, Κολλέγιο Αθηνών 
3.  Τσαγκαλίδου Ζωή, του Θεοδώρου και της Μαρίας, Λύκειο ΑΞΙΟΝ Ξάνθης 
4.  Παπαδόπουλο Μενέλαο, του Ανδρέα και της Αναστασίας, 4ο ΓΕΛ Λαμίας 
5.  Τζωρτζακάκη Ανδρέα-Παναγιώτη, του Φραγκίσκου και της Νεκταρίας, ΓΕΛ Μοιρών 

Παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τη χρηματοδότησή της που προκλήθηκε από τις αρχικές 
αρνητικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας και μετά από τη σχετική δημοσιότητα 
υποστήριξης της συμμετοχής της χώρας μας σε όλες τις Διεθνείς Ολυμπιάδες, υπήρξαν 
προσφορές χρηματοδότησης τόσο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (όπως και τα 
προηγούμενα χρόνια) όσο και από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση, αλλά και άλλους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με χορηγίες. Σημειώνεται ότι το απαιτούμενο βασικό ποσό 
για τη συμμετοχή και τη μετακίνηση της Ομάδας στην Ολυμπιάδα Φυσικής 2015 ανέρχεται 
σε 15.000 € περίπου, με πιθανότητα μικρής υπέρβασης.  
Ελπίζουμε ότι δεν θα ακυρωθεί η προσπάθεια τόσων μαθητών και η εκπροσώπηση της 
χώρας μας φέτος στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2015, στην οποία θα λάβουν μέρος 
μαθητές από περισσότερες από 85 χώρες.  
Υπενθυμίζεται ότι:  
• Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής (International Physics Olympiads–IPhO) οργανώνονται από 
διεθνή επιτροπή και πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα και 
συμμετέχουν, κατά μέσο όρο, 85 χώρες με πέντε διαγωνιζόμενους μαθητές η κάθε χώρα 
και τους συνοδούς τους. Οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής αποτελούν για τη χώρα μας την 
κατάληξη των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής για τους μαθητές Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου, που διοργανώνουν κάθε χρόνο η Ένωση Ελλήνων Φυσικών με την 
Επιστημονική / Εκπαιδευτική Ευθύνη του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.  

• Ελληνικές Ομάδες μαθητών συμμετέχουν από το 1994, σχεδόν ανελλιπώς, στις 
Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής με αξιοσημείωτες επιδόσεις και αύξουσα επιτυχία τα 
τελευταία χρόνια. Έλληνες μαθητές συμμετείχαν ακόμη και τα τελευταία χρόνια της 
οικονομικής κρίσης, με μαθητές προερχόμενους ακόμη και από χώρες με μεγαλύτερες 
ανάγκες –και μάλιστα όλες τις γειτονικές μας χώρες–, διαγωνιζόμενοι σε διεθνές 
περιβάλλον και αναζητώντας εμπειρίες εφαρμογής νέων τάσεων στις θεματικές 
προσεγγίσεις και τις πειραματικές πρακτικές της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής για 
τη Φυσική, σήμερα. Αυτές οι προσεγγίσεις και πρακτικές είναι δυνατόν να 
αποτελέσουν οδηγό (και) για την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας για τη Φυσική, 
όπως έχουν περιγραφεί στα συνημμένα.  

• Οι Έλληνες μαθητές που συμμετέχουν κάθε χρόνο επιλέγονται από τους πρωτεύσαντες 
στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής –ειδικότερα από το Διαγωνισμό 
Φυσικής για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου–. Εκατοντάδες Έλληνες φυσικοί της τυπικής και 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή που κορυφώνεται με 
την προετοιμασία των επιλεγέντων μαθητών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η προετοιμασία 
περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά θέματα. Όλες οι διαδικασίες των 
Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής, σε όλες τις φάσεις τους, αλλά και η 
προετοιμασία των μαθητών γίνεται από εκπαιδευτικούς της τυπικής και πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης αφιλοκερδώς και εθελοντικά.  

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών 


