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Kάθε χρόνο, τον Μάρτιο, διεξάγεται με ευθύνη 
της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, ο Πανελλήνιος 
Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας, υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας. Οι μαθητές Λυκείου 
που πρωτεύουν σε αυτό τον διαγωνισμό, καλού-
νται για περαιτέρω εκπαίδευση, τόσο θεωρητική 
όσο και πειραματική, από το Τμήμα Χημείας του 
Πανεπιστημίου που εκείνη τη χρονιά έχει ανα-
λάβει αυτή την υποχρέωση.  Στη συνέχεια, με 
πρόσθετες εξετάσεις, προκύπτουν οι τέσσερις 
μαθητές που θα εκπροσωπήσουν τη Χώρα στον 
Παγκόσμιο Διαγωνισμό, που ονομάζεται Διεθνής 
Ολυμπιάδα Χημείας (IChO).

Σ την IChO συμμετέχουν περισσότερες από εβδομήντα 
χώρες από όλο τον πλανήτη, η καθεμιά από αυτές με το 
ίδιο πλήθος μαθητών. Την εκπαίδευση των μαθητών 
αυτών, τη φροντίδα της προετοιμασίας τους, της εποπτείας 

και καθοδήγησής τους, έχουν δύο μέντορες: ο ένας προέρχεται από 
τον Ακαδημαϊκό χώρο και ο άλλος οφείλει να είναι διακεκριμένος 
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Αγιοπαρασκευώτης 

καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
Το 2010 στο Τόκιο, το 2012 στην Washington 
D.C. και το 2013 στη Μόσχα, μέντορας της 
Εθνικής μας Αποστολής, ήταν ο Αγιοπαρα-
σκευώτης χημικός Στράτος X. Ασημέλλης.

«Η ευθύνη που η Ένωση Ελλήνων Χημικών 
αποφάσισε να μου αναθέσει ήταν μεγάλη, 
όμως δεν αμφιταλαντεύτηκα ούτε στιγμή.  
Το να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα σε μια 
παγκόσμια διοργάνωση αυτού του κύρους, 
είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας.  Τα συμ-
φέροντα που διακυβεύονται εκεί, είναι εξό-
χως μεγαλύτερα από όσο μπορεί κάποιος να 
υποπτευθεί.», μας ανέφερε ο Σ. Ασημέλλης.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετω-
πίσαμε στην Ολυμπιάδα των ΗΠΑ, είναι η 
προσπάθεια επιβολής των Σκοπιανών με το 
όνομα που επιχειρούν να σφετεριστούν.  Η 
άμεση αντίδρασή μας, η νηφάλια συζήτηση 
με τους εκπροσώπους όλων των άλλων 
χωρών και το γεγονός ότι πλέον μας γνω-
ρίζουν προσωπικά στην Παγκόσμια Επιστη-
μονική Κοινότητα, για το κύρος και την αξι-
οπιστία της εργασίας μας, ήταν καταλυτικός 
παράγοντας, ώστε η Διεθνής Ολυμπιακή 
Επιτροπή να αποφασίσει εφεξής, τα Σκόπια 
να αποκαλούνται με το όνομα που ο ΟΗΕ 
αποδέχεται.  Εκείνο το βράδυ ένοιωσα υπε-
ρήφανος ως Μυτιληνιός, που καταφέραμε 
σε μια αίθουσα κατάμεστη από επιστήμονες 

Ο Σ. Ασημέλλης, με τους 
μαθητές της Εθνικής Αποστολής.



Δεν είναι τυχαίο ότι στο Τόκιο, η μόνη αποστολή 
που τιμήθηκε από τον αρμόδιο Ιάπωνα Υπουργό, 
ήταν η Ελληνική.  Ευχαριστώ προσωπικά το 
Ίδρυμα Ωνάση για την εξαιρετική πρωτοβου-
λία του να καλύψει τα έξοδα συμμετοχής όλων 
των Εθνικών μας Αποστολών στις μαθητικές 
Ολυμπιάδες για φέτος. Είναι κρίμα, ακόμη και 
σήμερα, η επιστημονική κοινότητα να φιμώνεται 
με περισσή ευκολία.  Έτσι φτάνουμε να φοβό-
μαστε τα chemtrails (σ.σ.: τα ίχνη που αφήνουν 
τα αεροπλάνα στον ουρανό), να πιστεύουμε ότι 
τα κινητά έχουν ραδιενέργεια και ότι τα χημικά 
πρόσθετα βλάπτουν.».

Ως προς τη συμμετοχή Μυτιληνιών μαθητών ανέφερε: «Έχω διατε-
λέσει πολλά χρόνια Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Δια-
γωνισμού Χημείας. Πάντα η χαρά μου είναι μεγάλη, όταν κάποιος 
συντοπίτης μας πρωτεύει. Όνειρό μου, είναι να συνοδέψω κάποια 
στιγμή Αγιοπαρασκευώτη μαθητή σε αυτή τη διοργάνωση και να 
δω στο λαιμό του το Χρυσό Μετάλλιο!».

Ο υπ. Δρ. Σ. Ασημέλλης, προτείνει για όσους μαθητές έχουν ενδι-
αφέρον για συμμετοχή στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
Χημείας και τη Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας, να επισκεφτούν το 
δικτυακό τόπο www.asimellis.gr , από όπου μπορούν να βρουν 
συγκεντρωμένα, όλα τα θέματα των προηγούμενων ετών.  

από όλα τα μήκη και πλάτη της Υφηλίου, να 
κερδίσουμε – ίσως πιο άμεσα και αποτελε-
σματικά από ότι η κεντρική Κυβέρνηση μπο-
ρεί – την απόλυτη αποδοχή των απόψεών 
μας». Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας Α. Μπαλτά, να μην 
κα-
λυφθούν τα έξοδα συμμετοχής της Ελλάδας 
στις Μαθητικές Ολυμπιάδες, ο Σ. Ασημέλλης 
είπε: «Χωρίς ίχνος αντιπολιτευτικού τόνου, 
θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι βρισκόμα-
στε μπροστά σε μια λανθασμένη απόφαση, 
που σύντομα οφείλει να αναιρεθεί.  Η φωνή 
της Χώρας μας δεν πρέπει να σβήσει από 
τις Παγκόσμιες αυτές διοργανώσεις.  Πρω-
τίστως γιατί όσο χώρο ελευθερώνεις με την 
απουσία σου, τον καταλαμβάνουν άλλοι, για 
να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα 
και βέβαια, γιατί για τους Έλληνες μαθητές 
αποτελεί πεδίο έκφρασης των πολύπλευ-
ρων ταλέντων τους.  

«Η ευθύνη που η Ένωση Ελλήνων Χημι-
κών αποφάσισε να μου αναθέσει ήταν 
μεγάλη, όμως δεν αμφιταλαντεύτηκα 
ούτε στιγμή. Το να εκπροσωπήσεις την 
Ελλάδα σε μια παγκόσμια διοργάνωση 
αυτού του κύρους, είναι εξαιρετικά μεγά-
λης σημασίας. Τα συμφέροντα που διακυ-
βεύονται εκεί, είναι εξόχως μεγαλύτερα 
από όσο μπορεί κάποιος να υποπτευθεί.»

1. Ο Σ. Ασημέλλης στη Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας 
των ΗΠΑ, το 2012.  2. Η Ελληνική και η Κυπρι-
ακή αποστολή, στην IChO 2012.  3. Ο νομπελίστας 
Richard Schrock (πρώτος αριστερά), τίμησε το 
2012 την Εθνική μας Αποστολή. 
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