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«Newsletter Δεύτερου Τριμήνου» 

 

Αγαπητές-οι μας, 
 
Με αυτό το Newsletter σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού 
έργου C.W.-SMILE,του δεύτερου τριμήνου (22/11/2018 έως 21/02/2019) 
: 
 
Α) Συνάντηση με Αρμόδιους κι Ενδιαφερόμενους Φορείς.  
Στα πλαίσια διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη 
συνάντηση εργασίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, που διοργανώθηκε από την 
επιστημονική υπεύθυνη του έργου Ειρήνη Λεριού και από τους Ερευνητές 
Νικόλαο Ροδουσάκη και Χρυσούλα Τσιριμώκου, με συμμετέχοντες φορείς 
από το Δήμο Αμαρουσίου, τη HopeGenesis, το Δήμο Μεγάρων, το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Σαλαμίνας, στις 21/11/2018. 
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Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε, από την Χρυσούλα Τσιριμώκου, συνάντηση 
με ειδική επιστήμονα του Συνηγόρου του Παιδιού την Παρασκευή στις 14 
Δεκεμβρίου, 2018 στο χώρο του Συνηγόρου του Πολίτη. 
 
Β) Πραγματοποίηση επιστημονικής εισήγησης/ανακοίνωσης σε 
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με Κριτές 
Στα πλαίσια διάχυσης, παρουσίασης και συζήτησης των δραστηριοτήτων 
αναφορικά με τη διερεύνηση των διαστάσεων και των δεικτών της 
παιδικής ευημερίας στη περιοχή της Αττικής,  πραγματοποιήθηκε μια 
ανακοίνωση στο τρίτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με κριτές, 
«Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλαδας: Εναλλακτικές Στρατηγικές» 
στις 07/12/2018, στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στη Κοζάνη.  Τίτλος 
Παρουσίασης: «Measuring Child Deprivation in Attica region: a 
methodological framework». Συμμετείχαν  οι Λεριού Ειρήνη και 
Ροδουσάκης Νικόλαος.  
 

 
 
 
 



 

 

Γ) Δημοσίευση Δελτίων Τύπου  
 
Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των συναντήσεων σε Ελλάδα και Καναδά κατά 
τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας δημοσιεύτηκαν στις 14/12/2018 δύο 
δελτία τύπου με τα πρακτικά, στις «Ανακοινώσεις», στην ιστοσελίδα του 
έργου.  http://childrenwelfaresm.com/announcements.html 
 
 
 
Δ) Δημοσίευση των υπό - διαμόρφωση Working Papers 
 
Στα πλαίσια συγγραφής της βιβλιογραφικής επισκόπησης, του 
μεθοδολογικού πλαισίου της έρευνας και της διεξαγωγής ποιοτικής 
έρευνας δημοσιεύτηκαν στις 21/12/2018  τα δύο υπό-διαμόρφωση 
working papers ,στην «Έρευνα», στην ιστοσελίδα του έργου. 
http://childrenwelfaresm.com/research.html  
 
 
Ε) Διαφημιστικό σποτ στο Youtube 
 
Στα πλαίσια προώθησης και γνωστοποίησης του ερευνητικού έργου, 
αναρτήθηκε στις 29/01/2019, στο Youtube  διαφημιστικό σποτάκι με 
μουσική του γνωστού καλλιτέχνη Παντελή Θαλασσινού, τον οποίο κι 
ευχαριστούμε θερμά! 
Βρείτε το, στον σύνδεσμο:  
https://www.youtube.com/watch?v=TdJNDXWNTjo&feature=youtu.be&fb
clid=IwAR0OyN5FsnT1_tGboJe2e1vLimZmJtb6Vr7HBLDVc3KxqALNYoRq-
EO9tv0  
 
 
ΣΤ) Ενημέρωση οικογενειών σε χώρους του Χαμόγελου του Παιδιού 
 
Στα πλαίσια διεξαγωγής ποσοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκαν, στις 
19/02/2019, συναντήσεις με οικογένειες που έχουν  παιδιά, προκειμένου 
να ενημερωθούν γενικά για την ποσοτική έρευνα μας και ειδικότερα για 
τα ερωτηματολόγια μας, σε χώρους του Χαμόγελου του Παιδιού. Οι 
συναντήσεις διοργανώθηκαν πολύ επιτυχημένα, από το Χαμόγελο του 
Παιδιού, το οποίο ευχαριστούμε πάντα θερμά!!! 
 
 
 
 
Το επόμενο Newsletter μας θα αποσταλεί μέχρι τις 21/05/2019 και θα 
περιλαμβάνει τα επόμενα νέα μας, μεταξύ των οποίων και άλλων 
συναντήσεων με οικογένειες που θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο, σε 
συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού. Για μεγαλύτερη ενημέρωση , σας 
παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα μας http://childrenwelfaresm.com/ , όπως 
και τη σχετική σελίδα μας στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης του Facebook. 
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Η Επιστημονική Υπεύθυνη και η Διευθύντρια του Έργου C.W.-SMILE

 


