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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Δελτίο Τύπου 

  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα:  
«Η πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου» στον Δήμο Ιλίου 

Ηχηρό το e-κοινωνικό μήνυμα: «Όταν η κοινωνία επαγρυπνεί, υπάρχει ελπίδα» 

Με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων μαζικής 

ενημέρωσης, αλλά και την παρουσία πλήθους κόσμου, ολοκληρώθηκε η 

επιτυχημένη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιλίου με θέμα:  

«Η πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου: Επιπτώσεις και προοπτικές. Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή Εμπειρία», την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα, υπό την αιγίδα της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., με την υποστήριξη της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με υποστηρικτή επικοινωνίας 

το μεταπτυχιακό  «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» M.A. (Master of 

Arts) του Πανεπιστημίου QJNT.   
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, η Βουλευτής Β΄ Αθήνας 

Άννα Καραμανλή, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Αθήνα Αντώνης Καϊλής, ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής Δημήτριος Γκίνης, ο Πρόεδρος της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 

Ηρακλής Δρούλιας και η Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Υπεύθυνη 

Προγράμματος BEST Φωτεινή Ασδεράκη, ενώ μεταδόθηκε βιντεοσκοπημένο 

μήνυμα της Ευρωβουλευτή Mary Honeyball.  

Στο πλαίσιο της ημερίδας, η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ιλίου Νικολέττα Βομπιράκη, παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας για την 

πρόωρη εγκατάλειψη στα σχολεία του Δήμου Ιλίου,  η Δρ. του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων Δήμητρα Μόσχου και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας στη 

Σχολή Ευελπίδων Γεώργιος Καφφές, ανέλυσαν τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να αναγνωρίσουν γονείς και καθηγητές τα συμπτώματα του φαινομένου, 

ενώ κατέληξαν σε γόνιμες προτάσεις για την αντιμετώπισή του.  
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Ο Δήμαρχος Ιλίου στο σύντομο χαιρετισμό του, στάθηκε στην ποιοτική επικοινωνία 

που έχει αναπτυχθεί αφενός με τους πολίτες, αφετέρου με την εκπαιδευτική 

κοινότητα, η οποία έχει εξασφαλίσει ένα πολύ καλό επίπεδο αλληλεπίδρασης του 

Δήμου με την κοινωνία του Ιλίου. Αναφέρθηκε στο ισχυρό δίκτυο κοινωνικών δομών 

που αφορά το παιδί και την οικογένεια, καθώς και στην αξιοποίηση  του οικονομικού 

πλεονάσματος του Δήμου, μεταξύ άλλων, και για την παροχή μικρογευμάτων σε 

μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αδυνατούν να 

καλύψουν τις βασικές ανάγκες σίτισης στο σχολείο, με απόλυτη διακριτικότητα.  

Σημειώνοντας τα προληπτικά, επιμορφωτικά και υποστηρικτικά προγράμματα που 

διαθέτει ο Δήμος Ιλίου, όπως οι Σχολές Γονέων, τα Κοινωνικά Φροντιστήρια, το 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, οι ενημερωτικές ημερίδες, τα πολιτιστικά & αθλητικά 

προγράμματα,  το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο, το κέντρο ΦΑΕΘΩΝ το οποίο 

παρεμβαίνει σε επίπεδο πρόληψης στα σχολεία και τη συνεργασία με το Χαμόγελο 

του παιδιού, έκλεισε τον σύντομο χαιρετισμό του λέγοντας χαρακτηριστικά:  

«Ο Δήμος Ιλίου έχει πολύ μικρή σχολική διαρροή. Αυτό όμως, δεν σημαίνει πως δεν 

πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Όταν η κοινωνία επαγρυπνεί, υπάρχει ελπίδα.» 

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν επίσης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και 

εκπρόσωποι της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. 

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω livestreaming από την ιστοσελίδα του 

Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, ενώ οι διαδικτυακοί συμμετέχοντες, έθεσαν ερωτήματα 

στο πάνελ μέσω twitter. Εκπρόσωποι-δημοσιογράφοι χρησιμοποίησαν σύγχρονα 

τεχνολογικά εργαλεία και αξιοποίησαν τις δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων 

μαζικής ενημέρωσης για να επικοινωνήσουν στον παγκόσμιο ιστό την εκδήλωση σε 

δύο γλώσσες  (ελληνικά και αγγλικά), δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και 

παρέμβασης του κοινού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 
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Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος κατά το σύντομο χαιρετισμό του στην ημερίδα 

 

Στιγμιότυπο από τον χαιρετισμό του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου στην ημερίδα 
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Οι εισηγητές της ημερίδας, η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ιλίου Νικολέττα Βομπιράκη, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας στη Σχολή 

Ευελπίδων Γεώργιος Καφφές και η Δρ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δήμητρα Μόσχου 
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