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Αγία Παρασκευή 09/03/2020  
 

Αναφορικά με το θέμα του κορονοϊού που κλιμακώνεται τόσο σε όλο τον κόσμο όσο και 
στην πατρίδα μας, με τα κρούσματα να αυξάνονται μέρα με την ημέρα, ο Οργανισμός 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης WRO Hellas, υπεύθυνα και από την πρώτη στιγμή 
παρακολουθεί την κατάσταση ενημερώνοντας υπεύθυνα όλους όσους συμμετέχουν στον 
Πανελλήνιο διαγωνισμό 2020. 
Όπως γνωρίζετε είμαστε στη φάση της διεξαγωγής των 13 Περιφερειακών διαγωνισμών οι 
οποίοι αποτελούν τους προκριματικούς για τη συμμετοχή των ομάδων στον Πανελλήνιο 
διαγωνισμό. 
Μαθητές, προπονητές και γονείς κατανοώντας τις ανάγκες των καιρών για την τεχνολογική 
σύγκλιση της χώρας μας  με άλλες τεχνολογικά προηγμένες χώρες,  έχουν  συσπειρωθεί 
στον WRO Hellas συμμετέχοντας στην πορεία προς το διαγωνισμό! Μία πορεία στην οποία 
εκατοντάδες μαθητές εργάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους ουσιαστικά για την απόκτηση 
γνώσης και δεξιοτήτων απαραίτητων για τη μελλοντική τους εξέλιξη. 
1500 ομάδες από κάθε σημείο της πατρίδας μας, από τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 
Γυμνάσια, Λύκεια και για πρώτη φορά Επαγγελματικά Λύκεια πλαισιώνουν αυτή την 
προσπάθεια. Για την ιστορική συγκυρία θέλω μόνο να αναφέρω ότι ο Περιφερειακός 
διαγωνισμός Αττικής μόνο για τα Δημοτικά σχολεία θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες. 
Από τη άλλη μεριά τα γεγονότα  της εξάπλωσης του κορονοϊού, όπως επίσης και της 
ανάληψης της προσωπικής ευθύνης του καθενός από όλους εμάς, μάς επιβάλλει το 
πρώτιστο καθήκον της απόλυτης προσήλωσης και σεβασμού με τα μέτρα τα οποία 
έχουν εξαγγελθεί από τις υπεύθυνες αρχές  (Υπουργεία Υγείας και Παιδείας) της χώρας. 
Τα δεδομένα είναι ότι όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε στην εξάλειψη του 
φαινομένου  συμπεριφερόμενοι ως απόλυτα υπεύθυνοι πολίτες με απόλυτο σεβασμό στα 
μέτρα που θα πρέπει ο καθένας από εμάς να λάβει. Να ενημερωνόμαστε υπεύθυνα, να 
υπακούουμε στους κανόνες, να δείχνουμε την καλή πρακτική με τη συμπεριφορά μας. 

Αναφορικά λοιπόν με τη διεξαγωγή των Περιφερειακών διαγωνισμών, με απόλυτη 
αισιοδοξία για το μέλλον μας, ενημερώνουμε ότι θα μετατεθούν και θα διεξαχθούν  σε 
εύλογο χρόνο και πάντα σύμφωνα με το πνεύμα και τις αποφάσεις των επίσημων αρχών. 

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου θα γίνει ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών 
συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, αφού πρώτα συνεδριάσουν εκτάκτως όλες οι 
Οργανωτικές Επιτροπές κατά τόπους. 
Θέλω να ευχαριστήσω τους χιλιάδες μαθητές μας τους γονείς και τους προπονητές για την 
μεγάλη τους εγκράτεια και προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Εμείς θα μείνουμε και ο 
κορονοϊός θα φύγει! 
Μείνετε συντονισμένοι... 
 

Με  εκτίμηση και σιγουριά για το μέλλον, 
WRO Hellas. 

 

 
Σομαλακίδης Ιωάννης 

Πρόεδρος, WRO Hellas 


