
Ηράκλειο, 7/4/2021 
Αξιότιμοι Γονείς, 

Η κατάσταση με τον κορονοϊό είναι ακόμα ρευστή. Το ενδεχόμενο να βγει την 
τελευταία στιγμή ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας που απαγορεύει ή 
αποθαρρύνει συγκεντρώσεις ατόμων από διαφορετικές τάξεις ή διαφορετική 
προέλευση είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Φαίνεται ότι η σοφότερη 
ενέργεια είναι να προστατέψουμε τα παιδιά μας χωρίς ενδοιασμούς. Άλλωστε ο 
Διαγωνισμός Καγκουρό είναι μία γιορτή, οπότε να χάσει την διασκεδαστική του 
διάσταση, είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε. Μετά από ώριμη και υπεύθυνη 
σκέψη  αποφασίστηκε από τους διοργανωτές να γίνει και φέτος ηλεκτρονικά ο 
Διαγωνισμός Καγκουρό. Η ημερομηνία παραμένει η ίδια, δηλαδή 22 Μαΐου.  

Σταθμίζοντας την κατάσταση και με δεδομένη την επιθυμία να συνεχιστεί η 
εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος των μαθητών μας, οι οποίοι άλλωστε είναι πια 
εξοικειωμένοι με την εξ αποστάσεως συμμετοχή, νομίζω ότι παίρνουμε την σωστή 
απόφαση. Σε πρακτικούς όρους:  

α) Η εγγραφή μαθητών γίνεται απευθείας στα Κέντρα Εξέτασης με μετρητά αλλά 
δίνουμε και την δυνατότητα να καταβάλετε  το αντίτιμο απευθείας στο ΚΑΓΚΟΥΡΟ. 
Πρέπει όμως να στείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης στο εξεταστικό κέντρο με τα 
πλήρη στοιχεία στην αιτιολογία ( ονοματεπώνυμο μαθητή , πατρώνυμο, τάξη ) 
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Δικαιούχος: Φίλιππος Λάμπρου 

β) Εννοείται ότι αν κάποιος ήδη εγγεγραμμένος και δεν επιθυμεί να συμμετάσχει,     
είναι απόλυτα κατανοητό και του επιστρέφεται στο ακέραιο το ποσό της συνδρομής 
που κατέβαλε.  

γ) Θα χρειαστούμε ένα e-mail για κάθε εγγεγραμμένο μαθητή, τo οποίo πρέπει 
να είναι διαφορετικό από μαθητή σε μαθητή (ακόμη και για αδέλφια). Τα  e-mail 
δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αλλά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις 
ανάγκες του Διαγωνισμού Καγκουρό του 2021. Συγκεκριμένα, για την αποστολή 
συνδέσμου και πληροφοριών για τον διαγωνισμό και για την αποστολή της 
αναλυτικής βαθμολογίας και των σωστών απαντήσεων μετά το πέρας του 
διαγωνισμού. Πέρα από αυτά, δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν απολύτως άλλο 
σκοπό. 

δ) Δικαίωμα για συμμετοχή έχουν όλοι οι μαθητές από Β’ έως ΣΤ’ Δημοτικού. 

     Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων ορίζεται η Παρασκευή 22 Απριλίου.  

 

ε) θα δώσουμε στους μαθητές την ευκαιρία για πρόβα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, αρκετές μέρες πριν από τον διαγωνισμό.  

Ελπίζω να μην σας αναστατώνω πέραν του δέοντος, αλλά στις δραματικές ημέρες 
που βιώνουμε, νοιώθω ότι έχουμε χρέος όσο ποτέ να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 
εκπαιδευτικό έργο. 

 

Με τιμή, 

Μιχαήλ Λάμπρου. 
 


