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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με το πέρας της διεξαγωγής και της αξιολόγησης της β’ φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής 2009 απεστάλη από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και το Εργαστήριο
Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του
Πανεπιστημίου Αθηνών την 12η Μαΐου 2009 στο Υπουργείο Παιδείας ο Απολογισμός του
Διαγωνισμού καθώς και τα ονόματα των πέντε επιλεγέντων (καθώς και των αναπληρωματικών τους) μαθητών, με επιστολή / πρόταση για τη συγκρότηση της Ελληνικής Ομάδας
στην 40η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2009 στo Μεξικό, καθώς και για την έκδοση σχετικής
άδειας, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Λόγω της ειδικής κατάστασης η οποία έχει προκύψει
από την εκδήλωση της νέας γρίπης παγκοσμίως, η έγκριση της σχετικής άδειας επαφίετο
όχι μόνο στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και στο Υπουργείο Υγείας. Στη επιστολή αυτή
αναφερόταν ότι η συμμετοχή των Ελλήνων μαθητών στην Ολυμπιάδα στο Μεξικό ενέχει
ασφαλώς κινδύνους –τους οποίους τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας θα έπρεπε να
σταθμίσουν– λόγω της επιδημίας της νέας γρίπης (έστω και αν ο τόπος διεξαγωγής της
είναι η απομακρυσμένη πόλη Merida του Yucatan –όπου δεν έχουν σημειωθεί κρούσματα,
σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διοργανωτών–), όμως τους ίδιους κινδύνους ενέχει η
συμμετοχή μαθητών ή αθλητών από κάθε χώρα, οπουδήποτε στον κόσμο, σε κάθε διεθνές
συμβάν (άλλες Ολυμπιάδες μαθητών, αθλητικούς αγώνες, …) όπου συγκεντρώνονται και
συμβιώνουν –για πολλές ημέρες– πολλοί μαθητές ή αθλητές από όλες τις χώρες (ακόμη και
από το Μεξικό …).
Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας μας κοινοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2009 και
ανακοινώνεται όπως έχει.
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