Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Χάλκινο στην Ολυμπιάδα Φυσικής
Ο μαθητής από τη Ρόδο, Σταύρος Ευθυμίου, με μικρή προετοιμασία κατέκτησε μια σημαντική θέση.

Η πεντάδα της ελληνικής αποστολής που έλαβε μέρος στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής στην
Κοπεγχάγη. Ο Σταύρος Ευθυμίου (πρώτος από αριστερά) έλαβε την τρίτη θέση.
Ο Ροδίτης Σταύρος Ευθυμίου, ως μαθητής της Β΄ Λυκείου πέρυσι, διακρίθηκε στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Φυσικής μεταξύ υποψηφίων της Γ΄ Λυκείου και πέτυχε στην τελική πεντάδα της
αποστολής για την Ολυμπιάδα Φυσικής στην Εσθονία, όπου όμως δεν διακρίθηκε. Φέτος, στην 44η
Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής στην Κοπεγχάγη (7-15 Ιουλίου 2013), ο Σταύρος βραβεύθηκε με
χάλκινο μετάλλιο. Για μία «ανάσα» έχασε την εύφημο μνεία, η Κρινιώ Μαρούδα, από τα Λεχαινά,
αν και απέσπασε βραβείο στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας.
Εμπειρία και χαρά
«Είναι μία πολύ σημαντική εμπειρία και μόνο η συμμετοχή στην Ολυμπιάδα. Το μετάλλιο είναι πιο
πολύ για τη χαρά», θα πει ο Σταύρος. «Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η συστηματική προετοιμασία
έφερε στη χώρα μας 1 χάλκινο μετάλλιο και 4 εύφημες μνείες», μαθαίνουμε από τον κ. Γεώργιο
Καλκάνη, καθηγητή Φυσικών Επιστημών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
υπεύθυνο για τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής κάθε χρόνο και για τις Ολυμπιάδες
Φυσικής εδώ και 10 χρόνια. Οι συμμετοχές Ελλήνων μαθητών στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής,
όπως και στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής, οργανώνονται από την Ενωση Ελλήνων
Φυσικών με την επιστημονική/εκπαιδευτική ευθύνη του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών
ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ, υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας. Φέτος, τα έξοδα συμμετοχής της
ελληνικής ομάδας στην Ολυμπιάδα -περίπου 3.500 ευρώ συνολικά- κάλυψε το Ιδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών.

Σύμφωνα με τον κ. Καλκάνη, «κάθε χρόνο, από τους 2.000-3.000 ενδιαφερόμενους θα ξεχωρίσουν
οι 40 στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής. Από αυτούς, επιλέγονται οι 5 που θα πάνε στην
Ολυμπιάδα, αφού προηγηθεί εδώ, στο εργαστήριο του πανεπιστημίου, μία εβδομάδα εντατικής
προετοιμασίας». «Ο ανταγωνισμός μεγάλος», περιγράφει ο Σταύρος: «Τα ξένα παιδιά κάνουν
οργανωμένη προετοιμασία σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ εμείς, ότι κάνουμε, μόνοι μας. Οσο
για πειράματα; Τα μόνα που είχα δει ήταν αυτά στο πανεπιστήμιο από καθηγητές που έρχονται
εθελοντικά μαζί με τον κ. Καλκάνη». Αυτός, άλλωστε, είναι και ένας βασικός λόγος, που όπως
επισημαίνει ο καθηγητής, οι επιτυχίες των παιδιών θεωρούνται αξιοσημείωτες: «Αφενός δεν έχουν
διδαχθεί στο λύκειο πολλά από τα θέματα, ενώ, σε ότι αφορά τον εργαστηριακό πειραματισμό,
απλά… δεν υπάρχει στη χώρα μας. Κανείς απ’ όσους έρχονται ως υποψήφιοι Ολυμπιάδων, δεν είχε
κάνει πειράματα στο σχολείο του! Ωστόσο, η επίδοση και των πέντε συμμετεχόντων σε αυτά είναι
άνω του 12, όταν άριστα είναι το 20. Να τονιστεί, επίσης, ότι οι Τούρκοι προετοιμάζουν τα παιδιά
τους 3 χρόνια για τη συμμετοχή. Ιράν και Κουβέιτ “νοίκιασαν” μία ομάδα Εσθονών καθηγητών για
να μεταδώσουν την τεχνογνωσία στα παιδιά. Εμείς μία εβδομάδα προετοιμασίας…».
Αναμφίβολα, οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής (International Physics Olympiads - IPhO) είναι
ιδιαίτερα απαιτητικές: έξι ώρες θεωρητικής εξέτασης την πρώτη μέρα, έξι ώρες πειράματα την
επόμενη. «Αν και οι συνθήκες είναι αντίξοες, κάθε χρόνο, οι δικοί μας διεκδικούν βραβεία»,
προσθέτει ο κ. Καλκάνης. «Σας διακρίνει δηλαδή ένα… αδικαιολόγητο θάρρος, για να πηγαίνετε
σε τέτοιου επιπέδου εξετάσεις», το δικό μας σχόλιο. «Εντελώς! Τι, να αφήσουμε μόνο τους
“Μακεδόνες”;», καταλήγει.
Της Βασιλικής Χρυσοστομίδου
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Χάλκινο στην Ολυμπιάδα Φυσικής
Ο Ροδίτης Σταύρος Ευθυμίου, ως μαθητής της Β΄ Λυκείου πέρυσι, διακρίθηκε στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Φυσικής μεταξύ υποψηφίων της Γ΄ Λυκείου και πέτυχε στην τελική πεντάδα της
αποστολής για την Ολυμπιάδα Φυσικής στην Εσθονία, όπου, όμως, δεν διακρίθηκε.
Φέτος, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», στην 44η Διεθνή
Ολυμπιάδα Φυσικής στην Κοπεγχάγη (7-15 Ιουλίου 2013), ο Σταύρος βραβεύθηκε με χάλκινο
μετάλλιο. Για μία «ανάσα» έχασε την εύφημο μνεία, η Κρινιώ Μαρούδα από τα Λεχαινά, αν και
απέσπασε βραβείο στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας.
«Είναι μία πολύ σημαντική εμπειρία και μόνο η συμμετοχή στην Ολυμπιάδα. Το μετάλλιο είναι πιο
πολύ για τη χαρά», θα πει ο Σταύρος. «Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η συστηματική προετοιμασία
έφερε στη χώρα μας 1 χάλκινο μετάλλιο και 4 εύφημες μνείες», μαθαίνουμε από τον Γεώργιο
Καλκάνη, καθηγητή Φυσικών Επιστημών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
υπεύθυνο για τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής κάθε χρόνο και για τις Ολυμπιάδες
Φυσικής εδώ και 10 χρόνια.
Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Χάλκινο μετάλλιο στην 44η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής
Ο Ροδίτης Σταύρος Ευθυμίου βραβεύθηκε με χάλκινο μετάλλιο στην 44η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής στην
Κοπεγχάγη (7-15 Ιουλίου 2013).
Σημειώνεται ότι ο Σταύρος πέρυσι, διακρίθηκε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής μεταξύ υποψηφίων της Γ΄ Λυκείου
και πέτυχε στην τελική πεντάδα της αποστολής για την Ολυμπιάδα Φυσικής στην Εσθονία.
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ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ:μαθητής από τη Ρόδο πήρε το
χάλκινο μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής!
Ένας απόφοιτος μαθητής Λυκείου από τη Ρόδο ο Σταύρος Ευθυμίου κατάφερε να πάρει το
χάλκινο μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής που διοργανώθηκε στη Δανία και να μας
κάνει περήφανους!
Συγκίνηση προκαλεί η στιγμή που ο Σταύρος φορώντας την Ελληνική σημαία παραλαμβάνει
το χάλκινο μετάλλιο στην 44η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής που πραγματοποιήθηκε στην
Κοπεγχάγη.
Πάνω από 80 χώρες συμμετείχαν στην Ολυμπιάδα Φυσικής και ο μαθητής από τη Ρόδο
κατάφερε να βγει τρίτος κάνοντας περήφανη τη χώρα μας.
«Δεν το περίμενα από την αρχή γιατί δεν ήμουν και σίγουρος πως είχα γράψει αλλά γενικά
προσπαθούσα όλο το χρόνο», λέει ο μαθητής και συνέχισε «ήταν ωραία επειδή είναι μαθητές από
πάρα πολλές χώρες δηλαδή από 83 χώρες από όλο τον κόσμο. Συναντιόμαστε, κάνουμε
γνωριμίες και γενικά τα θέματα του διαγωνισμού είναι ιδιαίτερο στυλ».
Οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής είναι ιδιαίτερα απαιτητικές αλλά για τον Σταύρο αυτό που
κατάφερε είναι κάτι φυσιολογικό. Η μεγάλη του αγάπη είναι η φυσική και παρά το διάβασμα και
τη σκληρή δουλειά που έκανε όλη τη χρονιά δεν ένιωσε ότι θυσίασε κάτι από την προσωπική
του ζωή.
ΔΕΙΤΕ το βίντεο…

Χάλκινο μετάλλιο στην Ολυμπιάδα Φυσικής για Έλληνα
μαθητή
Συντάκτης: AlphaTV News Team

24/07/2013 21:58

Μια σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε 18χρονος Έλληνας μαθητής από την Ρόδο, ο οποίος
κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην 44η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής, που διεξήχθη στην
Κοπεγχάγη από 7 μέχρι 15 Ιουλίου με τη συμμετοχή μαθητών από περισσότερες από 80 χώρας. Ο
Σταύρος Ευθυμίου που επέστρεψε στην Ρόδο, μίλησε στον ALPHA για την επιτυχία του, λέγοντας
ότι αυτή οφείλετε στην αγάπη του για την φυσική, αλλά και για τα όνειρα του. Όπως λέει, ελπίζει
με κάποιο τρόπο να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο μέσα από την φυσική, δηλαδή όπως τονίζει
«να κάνω κάτι, που να είναι χρήσιμο».
Ο 18χρονος μαθητής ενδιαφέρεται για την έρευνα και δυστυχώς όπως λέει, στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν τόσες ευκαιρίες και συνεπώς το εξωτερικό είναι μονόδρομος για μεταπτυχιακό και
επαγγελματική αποκατάσταση. Οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και ο
ανταγωνισμός μεγάλος. Μαθητές άλλων χωρών προετοιμάζονται όλη την χρονιά, λέει ο Σταύρος
Ευθυμίου και εξέφρασε το παράπονό του, για το ότι μαθητές σαν αυτόν δεν έχουν βοήθεια από την
χώρα.
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Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013 16:27

Το ΙΚΥ συγχαίρει την Ελληνική αποστολή για το χάλκινο
μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής

Ο απόφοιτος μαθητής Λυκείου Σταύρος Ευθυμίου από τη Ρόδο βραβεύτηκε με χάλκινο μετάλλιο στην
44η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής (07-15 Ιουλίου 2013, Κοπεγχάγη), συνεχίζοντας την παράδοση των
τελευταίων ετών να βραβεύονται συμμετέχοντες Έλληνες μαθητές με μετάλλια.
Οι υπόλοιποι απόφοιτοι μαθητές Λυκείου που έλαβαν μέρος στην Ολυμπιάδα εκτός από τον Σταύρο ήταν η
Κρινιώ Μαρούδα από τα Λεχαινά, ο Γρηγόρης Σεργεντάνης από τη Μίκρα, ο Ευάγγελος- Δαμιανός Λάζαρης
από την Αθήνα και ο Φίλιππος Κυριακίδης από τη Σπάρτη.
Οι συμμετοχές Ελλήνων μαθητών στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής, όπως και οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί
Φυσικής, με τους οποίους επιλέγονται οι συμμετέχοντες Έλληνες μαθητές στις Ολυμπιάδες κάθε χρόνο,
οργανώνονται από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών με την επιστημονική/εκπαιδευτική ευθύνη του
Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Αθηνών υπό την επιστημονική επίβλεψη του καθηγητή κ. Γεώργιου Καλκάνη. Οι πανελλήνιοι διαγωνισμοί
τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφέτος τα έξοδα συμμετοχής της
ελληνικής ομάδας στην Ολυμπιάδα κάλυψε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής είναι ιδιαίτερα απαιτητικές τόσο στην ευρύτητα και δυσκολία των
θεωρητικών θεμάτων, όσο και στην εκτέλεση πραγματικών πειραματικών ασκήσεων, αλλά και στον
περιορισμένο αριθμό των βραβευομένων με μετάλλια σε ένα περιβάλλον πολύ μεγάλου ανταγωνισμού των
καλύτερων μαθητών στη Φυσική από όλο τον κόσμο.
Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες
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23 Ιουλ. 2013, 12:28
Ελληνικό Μετάλλιο στην 44η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2013
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr
Οι απόφοιτοι μαθητές Λυκείου
Σταύρος Ευθυμίου (από τη Ρόδο),
Κρινιώ Μαρούδα (από τα Λεχαινά),
Γρηγόρης Σεργεντάνης (από τη
Μίκρα),
Ευάγγελος-Διαμιανός
Λάζαρης (από την Αθήνα) και
Φίλιππος Κυριακίδης (από τη
Σπάρτη) συμμετείχαν στην 44η
Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής (07-15
Ιουλίου
2013,
Κοπεγχάγη).
Ο Σταύρος Ευθυμίου βραβεύτηκε με
χάλκινο μετάλλιο, συνεχίζοντας την
παράδοση των τελευταίων ετών να
βραβεύονται συμμετέχοντες στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής Έλληνες μαθητές με
μετάλλια, ενώ όλοι οι Έλληνες μαθητές επέτυχαν υψηλές επιδόσεις.
Οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής είναι ιδιαίτερα απαιτητικές τόσο στην ευρύτητα
και δυσκολία των θεωρητικών θεμάτων, όσο και στην εκτέλεση πραγματικών
πειραματικών ασκήσεων, αλλά και στον περιορισμένο αριθμό των βραβευομένων με
μετάλλια σε ένα περιβάλλον πολύ μεγάλου ανταγωνισμού των καλύτερων μαθητών
στη
Φυσική
από
όλο
τον
κόσμο.
Οι συμμετοχές Ελλήνων μαθητών στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής, όπως και οι
Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής, με τους οποίους επιλέγονται οι συμμετέχοντες
Έλληνες μαθητές στις Ολυμπιάδες κάθε χρόνο, οργανώνονται από την Ένωση
Ελλήνων Φυσικών με την επιστημονική/εκπαιδευτική ευθύνη του Εργαστηρίου
Φυσικών Επιστημών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
Εφέτος τα έξοδα συμμετοχής της ελληνικής ομάδας στην Ολυμπιάδα κάλυψε το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
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Ελληνικό μετάλλιο στην 44η Διεθνή
Ολυμπιάδα Φυσικής 2013
Τρί, 23/07/2013 - 12:04 --

Οι απόφοιτοι μαθητές Λυκείου Σταύρος Ευθυμίου (από τη Ρόδο), Κρινιώ Μαρούδα (από τα Λεχαινά),
Γρηγόρης Σεργεντάνης (από τη Μίκρα), Ευάγγελος-Διαμιανός Λάζαρης (από την Αθήνα) και Φίλιππος
Κυριακίδης (από τη Σπάρτη) συμμετείχαν στην 44η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής (07-15 Ιουλίου 2013,
Κοπεγχάγη).
Ελληνικό Μετάλλιο στην 44η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2013
Ο Σταύρος Ευθυμίου βραβεύτηκε με χάλκινο μετάλλιο, συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων
ετών να βραβεύονται συμμετέχοντες στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής Έλληνες μαθητές με
μετάλλια, ενώ όλοι οι Έλληνες μαθητές επέτυχαν υψηλές επιδόσεις.
Οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής είναι ιδιαίτερα απαιτητικές τόσο στην ευρύτητα και δυσκολία των
θεωρητικών θεμάτων, όσο και στην εκτέλεση πραγματικών πειραματικών ασκήσεων, αλλά και στον
περιορισμένο αριθμό των βραβευομένων με μετάλλια σε ένα περιβάλλον πολύ μεγάλου
ανταγωνισμού των καλύτερων μαθητών στη Φυσική από όλο τον κόσμο.
Οι συμμετοχές Ελλήνων μαθητών στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής, όπως και οι Πανελλήνιοι
Διαγωνισμοί Φυσικής, με τους οποίους επιλέγονται οι συμμετέχοντες Έλληνες μαθητές στις
Ολυμπιάδες κάθε χρόνο, οργανώνονται από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών με την
επιστημονική/εκπαιδευτική ευθύνη του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ και υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Εφέτος τα έξοδα συμμετοχής της ελληνικής ομάδας στην Ολυμπιάδα
κάλυψε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
(περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες / videos στον διαδικτυακό τόπο:
http://micro-kosmos.uoa.gr Æ οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής)

28 Ιουλ 2013

Καμαρώνουν, αυτή είναι η λέξη
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ
Έχουμε ανάγκη τα πρόσωπά τους, τη χαρά τους, την καθαρότητα του στόχου τους, την
αδιαπραγμάτευτη σχέση τους με ό,τι αποκαλούμε επιθυμία.
Τα χαμόγελά τους δεν έχουν την ασκημένη φωτογένεια ανθρώπων που είναι εξοικειωμένοι με τη
δημοσιότητα. Δεν χαμογελούν στον φακό, αλλά εκφράζουν ικανοποίηση, δικαίωση της
προσπάθειας. Καμαρώνουν· αυτή είναι η λέξη. Δυσεύρετο συναίσθημα στη σημερινή Ελλάδα του
φόβου, της οργής, της βαθιάς μελαγχολίας και απογοήτευσης, της γεμάτης σκιές επόμενης μέρας.
Και όμως. Ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής στα 10 χλμ. ανοιχτής
θάλασσας, κράτησε το χρυσό μετάλλιο με τη στιβαρότητα του ανθρώπου που αγωνίστηκε και
κατέκτησε.
Το ίδιο και οι τέσσερις Έλληνες μαθητές (από την Καρδίτσα, τον Καρέα Αττικής, τη Θεσσαλονίκη
και τον Πειραιά) που διακρίθηκαν στην 24η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας στη Βέρνη της
Ελβετίας ή οι συνομήλικοί τους που συμμετείχαν και απέσπασαν μετάλλια στη Διεθνή Ολυμπιάδα
Φυσικής στην Κοπεγχάγη ή οι έφηβοι, επίσης, που βραβεύτηκαν πριν από έναν μήνα στην 30ή
Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Οι διακρίσεις τους είναι αποτέλεσμα εντατικής προσπάθειας, μόχθου, συστηματικής ενασχόλησης
με ένα αντικείμενο που αγαπούν να διερευνούν, δοκιμάζοντας τα όριά τους, τις αντοχές τους, τις
δυνάμεις τους, σωματικές και πνευματικές.
Έχουμε ανάγκη τα πρόσωπά τους περισσότερο παρά ποτέ. Τη χαρά τους, την καθαρότητα του
στόχου τους, την αδιαπραγμάτευτη σχέση τους με ό,τι αποκαλούμε επιθυμία. Όχι, δεν πρόκειται να
εγκαταστήσουμε τα παιδιά αυτά σε ένα μυθοποιητικό σύμπαν. Η επιτυχία τους είναι δική τους
υπόθεση και των καθηγητών, των προπονητών, του περιβάλλοντός τους.
Ο δημόσιος έπαινος και η δημοσιότητα έπονται· αφορούν άλλες περιοχές, που δεν έχουν να
προσφέρουν και πολλά πράγματα επί της ουσίας, εφόσον δεν μπορούν να συνεισφέρουν στη
βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος ή των συνθηκών του ελληνικού αθλητισμού.
Μεμονωμένες είναι οι προσπάθειες· δεν εντάσσονται σε συλλογικότητες μεγαλύτερες από τη μικρή
ομάδα. Όταν κάνουν δηλώσεις οι άνθρωποι αυτοί, ευχαριστούν συνήθως τους «οικείους» τους (ό,τι
περιεχόμενο έχει για τον καθένα) και στη συνέχεια αναφέρονται μόνο σε αντιξοότητες.
Στην περίπτωση των μαθητών που διακρίνονται, το Διαδίκτυο είναι πολύτιμος βοηθός στην
αναζήτηση πληροφοριών ή στη δυνατότητα εξάσκησης. Η πρόσβαση στη γνώση είναι πλέον
πολύπλευρη και πολυποίκιλη.
Το ανακουφιστικό στις ειδήσεις παρόμοιων βραβεύσεων είναι τα ίδια τα πρόσωπα όπως
αποτυπώνονται στις φωτογραφίες. Δεν ποζάρουν, δεν διεκδικούν ανταγωνιστικά περισσότερη
δημοσιότητα με όποιο τίμημα. Δεν είναι επαγγελματίες της πολιτικής, δεν ενδιαφέρονται για την
ψήφο του κοινού. Θα κρατήσουν, ενδεχομένως, τα δημοσιεύματα για ενθύμιο. Αλλά ώς εκεί. Δεν
διεκδικούν συνέχεια.

Κι αυτό ακριβώς, το περιστασιακό, το φευγαλέο, που κρατάει για λίγα 24ωρα, είναι ένα σύντομο
ράπισμα αισιοδοξίας, σε μια διαλυτική ατμόσφαιρα ματαιότητας. Μπορεί να επανέλθουν στην
επικαιρότητα· ο αθλητής με μια νέα επίδοση· ο μαθητής με νέο μετάλλιο σε άλλη Ολυμπιάδα. Αλλά
η δική τους ζωή δεν τρέφεται από τη δημοσιότητα.
Ο πληθυσμός όσων διακρίνονται για κάποιο επίτευγμα αυξάνεται στην Ελλάδα των αντιξοοτήτων.
Σε τομείς όπως η γνώση, η επιστήμη, ο πολιτισμός, η επιχειρηματικότητα, ο αθλητισμός, πολλοί
νέοι διαπρέπουν, είτε εντός είτε εκτός της χώρας. Και αν η αξιοκρατία ήταν βασικό υλικό στη
ραχοκοκαλιά του κράτους και της κοινωνίας, τότε οι άριστοι θα είχαν το προβάδισμα για να
διαμορφώσουν την επόμενη μέρα. Τα πρόσωπά τους, η μόνη φωτεινή υπόσχεση για το μέλλον.

