
                                                                                  

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ VIDEO THΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ  ΠΟΛΙΤΗ. ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Με πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και συζητήσεις καθώς και με τη συμμετοχή 120 πολιτών 

πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Κόρινθος: Η Πόλη που Μαθαίνει κοντά στον  πολίτη. 

Φορείς Κοινωνικής Υποστήριξης» στον ανοιχτό χώρο της κεντρικής πλατείας της Κορίνθου  

(Πλατεία Παντελή Τσαλδάρη, Περιβολάκια), την Κυριακή 2 Οκτωβρίου. 

Στην ημερίδα χαιρέτισαν εκ μέρους του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλη Νανόπουλου, ο 

αντιδήμαρχος Τιμολέοντας Πιέτρης, η κα Ιωάννα Ρωμηού εκ μέρους της κας Κατερίνας 

Λασκαρίδη, του Ιδρύματος Λασκαρίδη και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. 

Δημήτρης Ντρίμερης 

Στην ημερίδα συμμετείχαν οκτώ σημαντικοί φορείς κοινωνικής υποστήριξης της Κορίνθου και 

πιο συγκεκριμένα το Χαμόγελο του Παιδιού, το Κέντρο Πρόληψης Δίολκος, το Τμήμα 

Ψυχικής Υγείας Νοσοκομείου Κορίνθου, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου 

Κορινθίων, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το Ειδικό  Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, το 

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λουτρακίου.  

Συμμετείχε επίσης ο πολύ έμπειρος Αντιδήμαρχος του Δήμου Λαρισαίων, με μεγάλη 

διαδρομή στις Πόλεις που Μαθαίνουν και διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο, κ. Δημήτρης Δεληγιάννης, ο οποίος παρουσίασε συναφείς καλές πρακτικές 

από τη Λάρισα Πόλη που Μαθαίνει. 

Χαρακτηριστικό της ημερίδας ήταν η πλούσια πολυσχιδής ενημέρωση για το έργο και τις 

δυνατότητες κοινωνικής υποστήριξης από πολλούς και διαφορετικούς φορείς (όπως 

ψυχικής υγείας, πρόληψης, κοινωνικής προστασίας, μείωσης του κοινωνικού 

αποκλεισμού, ειδικής εκπαίδευσης κ.ά.). Επισημάνθηκε δε ότι το έργο τους είναι εξαιρετικά 

σημαντικό σήμερα μετά από τις οικονομικές κρίσεις και την πανδημία των τελευταίων χρόνων. 

Πολλοί από αυτούς τους φορείς αν και παρέχουν σημαντικό έργο, δεν είναι τόσο γνωστοί, δεν 

αξιοποιούνται επαρκώς από τους πολίτες και δεν τους αποδίδεται πάντα η αξία που θα έπρεπε 

να έχουν.  

Επισημαίνεται ότι η οριζόντια μορφή του δημόσιου διαλόγου της ημερίδας 

πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στην Κόρινθο και ίσως όχι μόνο στην Κόρινθο.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολίτες που κατέχουν σημαντικές θέσεις όπως 

η Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, κ. Αθηνα Κόρκα. Συμμετείχαν επίσης πολλοί εκπαιδευτικοί, 

γονείς και άλλοι ενεργοί πολίτες. 

H ημερίδα βιντεοσκοπήθηκε, μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο link: 

https://www.youtube.com/watch?v=35wT0WrjKmQ 

https://www.linkedin.com/in/%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-22662776/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BBD8QR2ndRliyPiIRCpp1Zg%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_profile_view_base-position_see_more
https://www.youtube.com/watch?v=35wT0WrjKmQ

