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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε η 27η Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα που πραγµατοποιήθηκε στη
Μολδαβία από 2 έως 8 Μαΐου, µε τη συµµετοχή των καλύτερων µαθητών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Μαθηµατικά. Οι έλληνες µαθητές µέλη της ελληνικής
οµάδας, συνεχίζοντας τη µεγάλη παράδοση των επιτυχιών των ελληνικών οµάδων στις
Βαλκανικές και ∆ιεθνείς Μαθηµατικές Ολυµπιάδες, που θέλει κάθε φορά να φέρνουν στη
χώρα µας µετάλλια, κατέκτησαν ένα αργυρό και τρία Χάλκινα µετάλλια.
Η Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα (Β.Μ.Ο), που πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά
το Μάιο του 1984, είναι πια ένας θεσµός υψηλοτάτου ενδιαφέροντος όχι µόνο για την
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Απόδειξη σ΄ αυτό αποτελεί η συµµετοχή τα
τελευταία χρόνια εκτός συναγωνισµού εθνικών οµάδων και από άλλες χώρες της Ευρώπης
όπως της Αγγλίας, Γαλλίας και της Ιταλίας.
Η επιλογή των µαθητών που συµµετέχουν σ΄ αυτή γίνεται µέσω των Μαθηµατικών
διαγωνισµών που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία από το 1933.
Στη διοργάνωση συµµετέχουν περίπου 15000 µαθητές απ’ όλη την Ελλάδα. και εργάζονται
γι’ αυτήν χωρίς καµία αµοιβή εκατοντάδες µέλη της. Η προετοιµασία των µαθητών για τη
συµµετοχή τους στις διεθνείς αυτές διοργανώσεις γίνεται από τα µέλη της Επιτροπής
διαγωνισµών καθηγητές Πανεπιστηµίου και Μαθηµατικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι
οποίοι εργάζονται αφιλοκερδώς. Η µόνη συµβολή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ∆ια
Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων όλα αυτά τα χρόνια ήταν η διάθεση αιθουσών για τη
διεξαγωγή των αρχικών φάσεων του διαγωνισµού και η κάλυψη των εξόδων µετάβασης και
επιστροφής των έξι µαθητών και των δυο συνοδών καθηγητών, που συµµετείχαν στις
διοργανώσεις αυτές.
Σηµειώνουµε ότι η συµµετοχή και η κατάκτηση µεταλλίων σε αυτούς τους διαγωνισµούς
αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής σε µεταπτυχιακά προγράµµατα µεγάλων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων του εξωτερικού και ανεβάζουν το κύρος της χώρας σε θέµατα Παιδείας. Οι
µαθητές αυτοί έχουν βραβευθεί από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τη Βουλή των Ελλήνων,
έχουν προσκληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κι έχουν γίνει δεκτοί µε υποτροφίες σε
ονοµαστά Πανεπιστήµια του Εξωτερικού.
Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης &
Θρησκευµάτων δεν κάλυψε τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής της Ελληνικής Οµάδας για
τη συµµετοχή της στην 27η Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα (συνολικό κόστος
αποστολής 2500€ !!!).
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι είκοσι µέρες µετά την επιστροφή των παιδιών και µετά από
συνεχείς οχλήσεις της Εταιρείας εκδόθηκε η απόφαση για τη συγκρότηση της Ελληνικής
Οµάδας για την 27η Β.Μ.Ο.
Υπενθυµίζουµε ότι από 2 έως 14 Ιουλίου 2010 θα διεξαχθεί η ∆ιεθνής Μαθηµατική
Ολυµπιάδα στο Καζακστάν, θεσµός παγκοσµίου ενδιαφέροντος, που είχε διοργανώσει µε
µεγάλη επιτυχία και η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία τον Ιούλιο του 2004, και δεν έχουµε
ακόµη σαφή απάντηση αν το Υπουργείο θα εγκρίνει και θα καλύψει τη δαπάνη µετάβασης
και επιστροφής της Ελληνικής οµάδας.
Πιστεύουµε ότι η περικοπή της χρηµατοδότησης αυτών των αποστολών µε
αποτέλεσµα την µη συµµετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς πνευµατικούς αγώνες υπονοµεύει το
κύρος της χώρας.
Η Υπουργός Εθνικής Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων κ. Άννα
∆ιαµαντοπούλου θα φέρει ακέραια την ευθύνη για τον πιθανό διεθνή διασυρµό της χώρας.
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