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Αθήνα, 08/04/2022 
 

Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής 2022  
και Β΄φάση Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης» για τη Γ΄Λυκείου 

  
 

Λόγω της διεθνούς κατάστασης που διαμορφώθηκε από την επίθεση της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, την Κυριακή 3 Απριλίου διοργανώθηκε έκταση συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιάδας Φυσικής, προκειμένου να συζητηθούν οι σοβαρότατες 
επιπτώσεις στην φετινή διοργάνωση, με δεδομένο ότι πριν τέσσερα χρόνια (κατά την συνήθη 
πρακτική) είχε επιλεγεί ως διοργανώτρια χώρα για το 2022 η Λευκορωσία. 
 
Στην συνεδρίαση αυτή πήραν μέρος οι εκπρόσωποι όλων των συμμετεχουσών χωρών, οι 
οποίοι κάθε χρόνο συνοδεύουν και καθοδηγούν τους μαθητές που λαμβάνουν μέρος στην 
Ολυμπιάδα. Την χώρα μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και το μέλος της 
Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.  που είναι επιφορτισμένοι με τον συντονισμό της συμμετοχής της Ελλάδας στην 
παγκόσμια αυτή διοργάνωση. 
 
Με μεγάλη πλειοψηφία αποφασίστηκε να αφαιρεθεί από την Λευκορωσία η ευθύνη της 
διοργάνωσης του 2022. 
 
Ως εναλλακτική λύση συζητήθηκε η πιθανότητα κάποια από τις διοργανώτριες χώρες των 
τριών επόμενων ετών (Ιαπωνία, Ιράν, Γαλλία) να μεταθέσουν την διοργάνωσή τους στο 2022, 
όλες όμως δήλωσαν αδυναμία για κάτι τέτοιο, αφού το μέγεθος και οι απαιτήσεις ενός 
διαγωνισμού που φιλοξενεί κατ' ελάχιστο 750 επισκέπτες από 85 χώρες για 10 ημέρες και 
απασχολεί άνω των 300 ατόμων σε επιστημονικές, διοικητικές και οργανωτικές θέσεις, για 
περισσότερο από 2 χρόνια, καθιστούν οποιαδήποτε επίσπευση αδύνατη. 
 
Ως επόμενη λύση διερευνήθηκε το θέμα διοργάνωσης του ελάχιστου πυρήνα της Ολυμπιάδας 
(δηλαδή του καθαρά διαγωνιστικού μέρους) από συνδυασμό χωρών. Επί του παρόντος 
διενεργούνται συζητήσεις και συνεννοήσεις μεταξύ υποψήφιων χωρών και είμαστε εν 
αναμονή των τελικών ανακοινώσεων περί τα μέσα Απριλίου. 
 
Κατά συνέπεια, η δεύτερη φάση του διαγωνισμού της Γ΄ Λυκείου, που προβλεπόταν να γίνει 
στις 16 Απριλίου, αναβάλλεται εξ ανάγκης. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως για 
τις εξελίξεις. 

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή 
των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2022  

 
 
 


