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Στην ποσοτική έρευνα μας για το Α’ εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 2019-

2020, καλύφθηκαν πλήρως όλα τα Clusters. Συνολικά στην έρευνα μας, 

συμμετείχαν 30 σχολεία (12 Δημοτικά σχολεία, 9 Γυμνάσια και 9 Λύκεια) 

και 3 Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του Χαμόγελου του Παιδιού. Το 

δείγμα της έρευνας, αυτού του γύρου, είναι συνολικά 1.171 παιδιά και 

ειδικότερα: 377 παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού, 416 παιδιά της Γ’ Γυμνασίου 

και 378 παιδιά της Γ’ Λυκείου.   

Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, 

για το Α’ Εξάμηνο 2019-2020, προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία των 

παιδιών, όλων των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, 5,1% των 

παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της γενικής 

τους ευημερίας. Για την οικονομική ευημερία, προκύπτει ότι 10,0% των 

παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της οικονομικής 

τους ευημερίας, ενώ για την μη οικονομική ευημερία,  8,9% των παιδιών 

βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της μη οικονομικής τους ευημερίας.  

Προκειμένου να εξερευνηθεί η σχέση μεταξύ των 

ομάδων των παιδιών, που βρίσκονται πάνω και κάτω 

από τα κατώφλια, των Απλών Δεικτών, υλοποιήθηκε 

η Μultiple Correspondence Analysis (MCA). 

Συνολικά, ο άξονας 1 και ο άξονας 2 της MCA, 

επιβεβαιώνουν ουσιαστικά τη δομή του εργαλείου 

ευημερίας (οικονομικής και μη οικονομικής) όπως 

προτάθηκε σε αυτή την έρευνα. 
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Από την επεξεργασία των δεδομένων,  βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, 

προκύπτει σε επίπεδο Διαστάσεων, ότι όλα τα Clusters εμφανίζουν το 

μεγαλύτερο πρόβλημα σε Διάσταση που ανήκει στο μη οικονομικό τμήμα 

της ευημερίας και ειδικότερα στη D.5. Αναφορικά με την μη οικονομική 

ευημερία, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το πρόβλημα στην D.2. 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο δράσης , η έμφαση θα πρέπει να δοθεί 

στη βελτίωση της D.2 και της D.5. Κατά την κατάρτιση προτάσεων 

πολιτικής, στα πλαίσια εφαρμογής ενός σχεδίου δράσης, για τη βελτίωση 

της παιδικής ευημερίας, πρέπει να συνεργαστούν στενά διαφορετικοί 

φορείς.  

 Στη Μελέτη του 2019, όπου συμπεριλήφθηκε στο Παραδοτέο Οκτώ,  

διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, ένα σημαντικό κενό ως προς τις υπάρχουσες 

πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ευημερίας των παιδιών, 

που διαβιούν σε παιδιατρικά Νοσοκομεία. Το Χαμόγελο του Παιδιού  

λοιπόν στα πλαίσια της βελτίωσης της παιδικής ευημερίας και της 

πρόληψης λειτουργεί Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών (δομές 

ανοιχτής φροντίδας) με στόχο την κάλυψη βιοτικών, εκπαιδευτικών, 

ιατρικών και ψυχαγωγικών αναγκών των παιδιών και την  ενδυνάμωση 

της λειτουργικότητας της οικογένειας μέσω της συμβουλευτικής, 

διασύνδεσης με άλλους φορείς, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν τα απαραίτητα για την ηλικία 

τους και να αποφεύγεται και η απομάκρυνση τους από το οικογενειακό περιβάλλον. Η επέκταση 

της δράσης αυτής  θα μπορούσε να συμβάλει θετικά  στην αποϊδρυματοποίηση (μαζί με την 

εξέλιξη του θεσμού  της αναδοχής και της υιοθεσίας για τα παιδιά που ενδείκνυται)  και  θα 

αποτελούσε μια σημαντική πρόοδο, για την κοινωνική προστασία. 
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Σχεδιασμός και διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας για να συλλεχθούν και να 

αναλυθούν τα δεδομένα στη παιδική ευημερία ανά διάσταση και σχολική κατηγορία στην 

περιφέρεια της Αττικής; 

Το παρόν εργαλείο  του C.W.-SMILE, (βλέπε  Paper 2020a , Ενότητα 1η)  αντιμετωπίζει 

πιο σφαιρικά και συγκεντρωτικά την παιδική ευημερία, λαμβάνοντας υπόψη και 

παρακολουθώντας την διαχρονική εξέλιξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της, όπου 

επιδεινώθηκαν στην Ελλάδα της κρίσης, οργανώνοντας τα και χωρίζοντας τα σε δυο μεγάλες, 

σαφείς, διαυγείς, καινοτόμες  υποκατηγορίες, την οικονομική ευημερία και την μη οικονομική 

ευημερία:  

General Well-Bing = Economic Well-Being + Non-Economic Well-Being  

(Leriou 2016, p.55,111,113 ‧ Tasopoulos and Leriou 2014, p.597). Η οικονομική ευημερία 

περιλαμβάνει τις κυριότερες μεταβλητές οι οποίες επιδεινώθηκαν στη περίοδο της κρίσης 

(UNICEF Report Bougioukos and Fasoulis 2012, 2013, 2014, 2015 ‧ Papanastasiou et al. 2016 

‧ Leriou 2016, p.224 ‧ Leriou 2019, p. 23). Η μη οικονομική ευημερία περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων και μια εξαιρετικά καινοτόμο μεταβλητή την ηθική παιδεία (Leriou 2016, p.129-174 ‧ 

Tasopoulos and Leriou 2014) η απουσία της οποίας, οδηγεί  τα κράτη σε ηθικές κρίσεις, οι 

οποίες στη συνέχεια εξελίσσονται σε οικονομικές κρίσεις, σαν την πρόσφατη στην Ελλάδα 

(Leriou 2016, p. 53-54, 130 ‧ Tasopoulos & Leriou 2014, p. 595 ‧ Pigou 1920,12-13,21 ‧ Zolotas 

1982, p. 21-22, 162).  

 Η εφαρμογή του εργαλείου αυτού στην περιφέρεια της Αττικής, είναι ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς η περιφέρεια αυτή είναι η μεγαλύτερη της Ελλάδας και περιλαμβάνει επίσης 

την πρωτεύουσα, επομένως η Αττική σε μεγάλο βαθμό αντιπροσωπεύει το σύνολο της 

Ελλάδας. Αξίζει να αναφερθεί, ότι πριν τους συγκεντρωτικούς δείκτες του  ερευνητικού έργου 

C.W.-SMILE δεν μετριόταν καθόλου η παιδική ευημερία στην Αττική και βεβαίως αν το 

παρόν ερευνητικό έργο, χρησιμοποιούσε κάποιον από τους ήδη υπάρχοντες δείκτες, όπου 

εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο και τους εφάρμοζε στην περιοχή της Αττικής, δεν θα 

μετριόταν επαρκώς η παιδική ευημερία. Επομένως οι συγκεντρωτικοί δείκτες του C.W.-

SMILE μετράνε σε τοπικό επίπεδο (φαινόμενα όπως η επιδείνωση της ευημερίας των παιδιών, 

παρακολουθούνται κι αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο παρά σε συνολικό, εθνικό επίπεδο), εκείνους τους παράγοντες για τους οποίους 

υπάρχει σήμερα ανάγκη να μετρηθούν, εξαιτίας της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα.  Συνοψίζοντας,  επάνω στην προηγούμενη συζήτηση, αναπτύχθηκε (Leriou et al. 

under publication) ένας ορισμός της παιδικής ευημερίας, ένα εργαλείο με τις Διαστάσεις του 

και τους Απλούς Δείκτες της κάθε Διάστασης, οι οποίοι καταλήγουν σε συγκεντρωτικούς 

δείκτες (Synthetic Indicators 1,2,3,4,5: CWG𝑖, WDΝ,i, wSj,Νi
,  CWE𝑖 , CWΝE𝑖 , CWGi, and 

Composite Indicators 6, 7,8,9,10,11,12:  CWT, WDN,T, wSj,N𝑇
 , CWET, CWΝET) και επίσης 

αναπτύχθηκαν τα   ερωτηματολόγια και η βαθμονόμηση των απαντήσεων τους, πάνω στα 

οποία βασίζεται η παρακάτω ανάλυση του δεύτερου γύρου καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας στην περιφέρεια της Αττικής, όπου εμφανίζεται ως συνέχεια προηγούμενης 

μέτρησης στην ίδια περιοχή.  H μέτρηση αυτή αφορά τη χρονική διάρκεια του πρώτου 

εξάμηνου της σχολικής χρονιάς 2019-2020.  

Τα ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης για τους κηδεμόνες, ελέγχθηκαν από 

ειδικούς, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου και έγιναν αποδεκτά από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ενέκρινε δυο άδειες 

για να πραγματοποιηθεί η έρευνα στα σχολεία: μια για τη σχολική κατηγορία του Δημοτικού 

και μια για τις σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου. Το ερωτηματολόγιο  είναι 

κοινό για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, ενώ στο ερωτηματολόγιο του Δημοτικού 

περιλαμβάνονται λιγότερες ερωτήσεις, προκειμένου να είναι πιο απλό για τα μικρότερης 

ηλικίας παιδιά.  

Το δείγμα (βλέπε   Paper 2020a , Ενότητα 2η)  αποτελείται από συνολικά 1.171 μαθητές 

(612 κορίτσια και 497 αγόρια), όπου προήλθαν από τριάντα σχολεία και τρία Κέντρα 

Στήριξης Οικογενειών του «Χαμόγελου του Παιδιού» (τριάντα τρεις μονάδες συνολικά) 

που συμμετείχαν στην έρευνα (βλέπε λεπτομέρειες ανά Cluster και  σχολικό επίπεδο στον 

επόμενο Πίνακα). 
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Τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, η έκταση και η γεωγραφική κατανομή της 

παιδικής ευημερίας στην Περιφέρεια της Αττικής; 

Σε αυτή τη Δημόσια Έκθεση του C.W.-SMILE, παρουσιάζονται περιληπτικά τα 

κυριότερα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου της έρευνας (για τα πλήρη αποτελέσματα  βλέπε   

Paper 2020a, Ενότητα 3). Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της 

πρώτης ομάδας δεικτών (Leriou et al. Under publication), σε σύνολο παιδιών, στην Αττική κι 

ανά Cluster, όπως και η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων αυτών. Διαδοχικά ακολουθούν τα 

αποτελέσματα από την  πραγματοποίηση της MCA. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών για το Α’ 

Εξάμηνο 2019-2020, προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία των παιδιών, όλων των σχολικών 

κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, 5,1% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου 

έλλειψης της γενικής τους ευημερίας. Για την οικονομική ευημερία, προκύπτει ότι 10,0% των 

παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της οικονομικής τους ευημερίας, ενώ 

για την μη οικονομική ευημερία,  8,9% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου 

έλλειψης της μη οικονομικής τους ευημερίας.   

Το ποσοστό των παιδιών κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της ευημερίας τους 

ποικίλλει (Χάρτες 1, 2, 3). Ιδιαίτερα, όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το ποσοστό κάτω 

από το κατώφλι κυμαίνεται, από 4,2% στο Cluster 6 ( Βούλα, Παπάγου, κ.α.) που αποτελείται 

από εύπορα προάστια της μεσαίας τάξης, έως και 18,3% στο Cluster 3 (Καλλιθέα, Ίλιον, 

Δραπετσώνα, κ.α.), που αποτελείται κυρίως από νοικοκυριά της μεσαίας τάξης και εργατικής 

τάξης στα δυτικά της Αττικής (Χάρτης 2). Οι λόγοι για τους οποίους παρατηρούνται τέτοιες 

διαφορές είναι πιθανόν η πολυπλοκότητα και η ιδιαιτερότητα για την κοινωνικοοικονομική 

πραγματικότητα του κάθε Cluster των δήμων της Αττικής.  

Όσον αφορά τη Διάσταση «D.5», τα ευρήματα είναι τα περισσότερα απογοητευτικά 

στα περισσότερα Clusters. Πολλά παιδιά σε κάθε Cluster αισθάνονται ουσιαστικά ότι δεν 

καταβάλλεται καμία συγκεκριμένη προσπάθεια, για την ηθική ανάπτυξή τους, ως ανθρώπινα 

όντα. Το Cluster 1 ωστόσο, επιτυγχάνει καλύτερα από τα υπόλοιπα, σε όλους σχεδόν τους 

δείκτες ηθικής ανάπτυξης, αλλά δεν είναι σαφές πώς αυτό μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός 

ότι αποτελείται από τους φτωχότερους δήμους της Αττικής. Ίσως να δίνεται περισσότερη 

προτεραιότητα σε δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν ισχυρότερους 

κοινωνικούς δεσμούς στις τοπικές κοινότητες και στο περιβάλλον τους, ως απάντηση σε 

συγκριτικά σκληρότερες οικονομικές πραγματικότητες όπου αντιμετωπίζουν. 

Στη συνέχεια μέσω της επεξεργασίας της πρώτης ομάδας δεικτών (Leriou et al.  under 

publication) παρατίθεται η γεωγραφική κατανομή της γενικής, οικονομικής και μη 

οικονομικής παιδικής ευημερίας, μέσω της χαρτογράφησης των αποτελεσμάτων για το 

σύνολο των παιδιών σε όλες τις σχολικές βαθμίδες (Χάρτες 1,2,3).  

 

Χάρτης 1  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων του δεύτερου γύρου της 

έρευνας.    

Χάρτης 1. Γεωγραφική κατανομής της γενικής παιδικής 
ευημερίας , (Α’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2019 -2020) 
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Χάρτης 2  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, του δεύτερου γύρου της 

έρευνας.    

 

 

Χάρτης 3  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, του δεύτερου γύρου της 

έρευνας.          

 

Χάρτης 2. Γεωγραφική κατανομής της οικονομικής παιδικής 
ευημερίας , (Α’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς  2019 -2020) 

Χάρτης 3. Γεωγραφική κατανομής της  μη οικονομικής παιδικής 
ευημερίας , (Α’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2019 -2020) 
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Το σχεδόν υψηλό (σε σχέση με τα υπόλοιπα) ποσοστό των παιδιών κάτω από το 

κατώφλι του κινδύνου έλλειψης της οικονομικής τους ευημερίας στο Cluster 7, διαμορφώθηκε 

από τις απαντήσεις που δόθηκαν στον Απλό Δείκτη 4 «Υγρό ή κρύο σπίτι», που μεταξύ άλλων 

συνθέτει τη Διάσταση «D.1», η οποία ανήκει στην οικονομική ευημερία. Ο σημαντικότερος 

λόγος για τον οποίο πάρα πολλά παιδιά του Cluster 7 αναφέρουν υγρά ή κρύα σπίτια, μπορεί 

να εξηγηθεί από το γεγονός ότι κατά μέσο όρο τα σπίτια σε αυτό το Cluster με το ψυχρότερο 

και πιο υγρό κλίμα της περιοχής της Αττικής, τείνουν να είναι πολύ ευρύχωρα (1 κάτοικος ανά 

66,4sm), συχνά με περισσότερους από έναν ορόφους, ενώ χρησιμοποιούνται ακόμα και τα 

υπόγεια τους (όπου όλα τα υπόγεια είναι πιο ψυχρά, από το υπόλοιπο σπίτι) ως “play rooms”, 

κ.α.. Τέτοιες μεγάλες κατοικίες είναι πιο δύσκολο να ζεσταθούν και λόγω της οικονομικής 

κρίσης πολλές πρώην μάλλον εύπορες οικογένειες, μπορεί να μην είναι πλέον σε θέση να 

ζεσταίνουν επαρκώς τα ευρύχωρα σπίτια τους, ιδιαίτερα  όταν αυτά είναι ενδεχομένως παλιά 

και δεν διαθέτουν καλή μόνωση και σύγχρονα κουφώματα. Ειδικά, όταν δεν υπάρχει κεντρική 

θέρμανση, γίνεται πολύ δαπανηρή η θέρμανση όλων των δωματίων ενός μεγάλου σπιτιού. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις οικογένειες στις οποίες απασχολείται μόνο ένα μέλος ή κανένα 

μέλος της οικογένειας. Το εύρημα αυτό τείνει να φανερώνει ότι η κρίση που πέρασε πρόσφατα 

η Ελλάδα, έπληξε την ευημερία των παιδιών ακόμα και σε μη στερούμενες οικονομικά 

περιοχές, ενώ αποδεικνύει ότι η ευημερία των παιδιών είναι ένα φαινόμενο με 

πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, όπου δεν εξαρτάται μόνο από το εισόδημα και επομένως 

θα πρέπει να μετριέται και να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από την ευημερία των 

ενηλίκων (Leriou 2019 ‧ Nikolaou 2008 ‧ Mitrakos 2008 ‧ Corak 2006). 

Σε επίπεδο Διαστάσεων, αναφορικά με την οικονομική ευημερία, πρόβλημα 

εντοπίζεται  στη Διάσταση «D.2», ενώ αναφορικά με την μη οικονομική ευημερία, στη 

Διάσταση «D.5», η οποία εμφανίζει και τη πιο ανησυχητική εικόνα συνολικά στην ευημερία 

των παιδιών όπως προαναφέρθηκε. Με βάση τα παραπάνω ένα προτεινόμενο σχέδιο δράσης 

βελτίωσης της παιδικής ευημερίας, είναι αυτό που θα δώσει έμφαση στη βελτίωση της D.2 και 

της D.5. Ειδικότερα αναφορικά με την οικονομική ευημερία παρατηρούμε, ότι η D.2 εμφανίζει 

σε σχέση με της υπόλοιπες Διαστάσεις που συνθέτουν την οικονομική ευημερία, το 

μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών κάτω από το κατώφλι, σε σύνολο Αττικής. Αναφορικά με την 

μη οικονομική ευημερία, παρατηρούμε ότι η D.5, εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των 

παιδιών κάτω από το κατώφλι, σε σύνολο Αττικής (βλέπε   Paper 2020a). Στον Πίνακα 2, 

απεικονίζονται τα αποτελέσματα για την Διάσταση D.5, ανά σχολική κατηγορία, σε επίπεδο 

Αττικής. Τα αποτελέσματα του πίνακα βασίζονται σε υπολογισμούς του Synthetic Indicator 2, 

( WDΝ,i), (Leriou et al. under publication).  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα Clusters και όλες τις σχολικές κατηγορίες, τα 

μεγαλύτερα ποσοστά των παιδιών που εμφανίζουν πρόβλημα αναφορικά με τη D.2  

«Διατροφή», εμφανίζονται για την πλειοψηφία των Clusters, στην σχολική κατηγορία του      

  
Γυμνασίου. Το φαινόμενο αυτό, εξηγείται επαρκώς, από το γεγονός ότι στην περιοχή της 

Αττικής εφαρμόζεται θεσμός (σχολικών γευμάτων) για τη βελτίωση της D.2.,   αλλά μόνο στη 

σχολική κατηγορία του Δημοτικού και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τις σχολικές 

κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

Επομένως, οι φορείς χάραξης πολιτικής, στα πλαίσια ενός σχεδίου δράσης βελτίωσης 

της ευημερίας των παιδιών στην περιοχή της Αττικής, θα πρέπει να επεκτείνουν αυτόν τον 

θεσμό και στις σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου, ενώ έμφαση θα πρέπει 

να δοθεί στη σχολική κατηγορία του Γυμνασίου. Για τη βελτίωση της D.2, θα πρέπει να 

κάτσουν στο ίδιο τραπέζι οι διευθυντές των σχολείων, φορείς από το Υπουργείο Παιδείας, από 

τη Περιφέρεια Αττικής, από Μ.Κ.Ο., εκπρόσωποι εταιριών “Catering”, φορείς που 

διαχειρίζονται κοινοτικά κονδύλια και εφοπλιστές  οι οποίοι θα μπορούσαν να 

χρηματοδοτήσουν μέσω δωρεών το θεσμό, για την επέκταση της εφαρμογής του, σε όλες τις 

σχολικές βαθμίδες, της περιοχής της Αττικής, συνδυαστικά με τυχόν κοινοτικά κονδύλια. 

Επιπλέον, ένα ενιαίο ψηφιακό, σύστημα πληροφόρησης θα μπορούσε να δημιουργηθεί, 

προκειμένου να παρέχει άμεσα πληροφόρηση μεταξύ αυτών των φορέων και να συντονίζει τις 

ενέργειες τους. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί κυρίως στα  Clusters 3 (Καλλιθέα, Ίλιον, 

Δραπετσώνα, κ.α.) και 4 (Ηλιούπολη, Αθήνα, κ.α.), καθώς εμφανίζουν τα μεγαλύτερα 

Πίνακας 2: Ποσοστό των παιδιών στην Αττική κάτω από το 
κατώφλι στην D.5 , ανά σχολική κατηγορία 

 

School Categories 

  1 2 3 Total 

D.5 

Below 

threshold 

11.0 43.6 40.4 32.1 

Above 

threshold 

89.0 56.4 59.6 67.9 

* p-value =< 0.001 
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ποσοστά παιδιών όλων των σχολικών κατηγοριών σε σύνολο Αττικής, κάτω από το κατώφλι 

στη D.2. 

Για τη βελτίωση της D.5 «Εκπαίδευση που καλλιεργεί στα άτομα και το πώς πρέπει  να 

είναι ως ωραίοι άνθρωποι» πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να λάβουν μέτρα 

βελτίωσης, όλοι οι διευθυντές των σχολείων της Περιφέρειας της Αττικής, από την 

Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες από το 

Yπουργείο Παιδείας, εθνικοί και τοπικοί, πολιτιστικοί και πολιτισμικοί, φορείς. Επιπλέον, θα 

πρέπει να δημιουργηθούν και να διεξαχθούν ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης των δασκάλων 

και καθηγητών (OOΣΑ 2019). Mέσα από αυτή την επιμόρφωση, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, 

θα πρέπει να είναι σε θέση να καλλιεργούν  στα παιδιά το πώς πρέπει να είναι ως ωραίοι 

άνθρωποι, αλλά επίσης να είναι και υποστηρικτικοί μαζί τους, να γίνουν δηλαδή οι μέντορες 

και οι άνθρωποι που τα παιδιά θα θαυμάζουν. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε όλες τις περιοχές 

της Αττικής, αλλά κυρίως στις περιοχές των Clusters που λαμβάνουν τα πιο υψηλά ποσοστά 

κάτω από το κατώφλι στην D.5, ήτοι, στα Clusters 6 (Βούλα, Παπάγου, κ.λ.π.)  2 (Νέα Σμύρνη, 

κ.α.) και 3(Καλλιθέα, Δραπετσώνα, κ.α). Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί από τους 

λήπτες αποφάσεων πρώτα στην σχολική κατηγορία του Γυμνασίου, καθώς εμφανίζει το 

υψηλότερο ποσοστό παιδιών στην Αττική κάτω από το κατώφλι (Πίνακας 2), έπειτα στην 

σχολική κατηγορία του Λυκείου και κατόπιν στη σχολική κατηγορία του Δημοτικού, ενώ 

αξίζει να αναφερθεί ότι οι διαφορές αυτές μεταξύ των σχολικών κατηγοριών είναι στατιστικά 

σημαντικές. Επιπλέον, θα πρέπει να υλοποιηθούν επίσης, τροποποιήσεις και παρεμβάσεις στα 

σχολικά προγράμματα, ανά σχολική βαθμίδα, με έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για 

τις τροποποιήσεις, αυτές στα ωρολόγια προγράμματα ανά σχολική κατηγορία,  ένας ίσως 

χρήσιμος οδηγός, πιθανόν, να ήταν η έρευνα από τους Tasopoulos & Leriou (Tasopoulos, A., 

Leriou, E., (2014). “A New Multidimensional Model of Ethics Educational on Welfare”, 

Journal of Neural Parallel and Scientific Computations, Vol. 22, No. 4, pp. 595-608), και από 

τη Leriou (2016, p. 129-174). 

 Σε επίπεδο Απλών Δεικτών, το μεγαλύτερο πρόβλημα, όταν λαμβάνουμε υπόψη όλα 

τα Clusters, παρατηρείται στον Απλό Δείκτη 4, της D.1 στην οικονομική ευημερία, στους 

Απλούς Δείκτες 16, 12 και 14 της D.5 της μη οικονομικής ευημερίας και στον Απλό Δείκτη 

19 της D.6. Ένα προτεινόμενο σχέδιο δράσης, για τη βελτίωση  του Απλού Δείκτη 4, θα πρέπει 

να περιλαμβάνει την εξεύρεση μιας λύσης για την δυνατότητα θέρμανσης των κατοικιών, 

ιδιαιτέρως άνεργων γονέων, με φθηνή και απόλυτα ασφαλή ενέργεια. Όμως η εξασφάλιση 

φθηνής ή δωρεάν, ασφαλούς ενέργειας, αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα της 

ανθρωπότητας, σε όλον τον πλανήτη, για πολλά χρόνια. Ίσως, οι πάροχοι ενέργειας για 

θέρμανση, αν μπορούσαν βεβαίως, θα έπρεπε να άρχιζαν και να  έκαναν καλύτερες τιμές στους 

λογαριασμούς άνεργων γονέων (ακόμα κι όταν μόνο ο ένας γονέας είναι άνεργος). Αν όμως 

δεν είναι βιώσιμο για τους παρόχους να πράξουν κάτι τέτοιο, τότε ίσως ένα μέρος των 

λογαριασμών για τη θέρμανση των κατοικιών άνεργων γονέων, να καλυπτόταν από κοινοτικά 

κονδύλια κοινωνικής προστασίας.  Παράλληλα με ένα τέτοιο μέτρο, θα πρέπει να τρέξει και 

ένα δεύτερο, αυτό της δυνατότητας φθηνής ή δωρεάν ανακαίνισης  των κουφωμάτων, παλαιών 

παραθύρων και της μόνωσης των παλαιών σπιτιών, ώστε όλοι οι κάτοικοι με παιδιά, να 

επιλέξουν μια τέτοια ανακαίνιση στην Αττική. Η χρηματοδότηση ενός τέτοιου μέτρου μπορεί 

να πραγματοποιηθεί πάλι από κοινοτικά κονδύλια κοινωνικής προστασίας. Για την εφαρμογή 

ενός σχεδίου δράσης βελτίωσης αυτού του Απλού Δείκτη, θα έπρεπε να κάτσουν στο ίδιο 

τραπέζι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, εκπρόσωποι παρόχων ενέργειας θέρμανσης, 

εκπρόσωποι κατασκευαστικών εταιριών και φορείς που διαχειρίζονται κοινοτικά κονδύλια. 

Επομένως, ένα  προτεινόμενο, ολιστικό  σχέδιο δράσης, θα πρέπει  σαν πρώτο βήμα να 

στοχεύσει στη βελτίωση  όλων των Απλών Δεικτών των Διαστάσεων «D.5» και «D.2», καθώς 

και στη βελτίωση της Διάστασης «D.3», προκειμένου να ξεκινήσει η  αναζωπύρωση της 

βελτίωσης της παιδικής ευημερίας. Eνώ, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται πάντα στο 

Cluster 3 (Καλλιθέα, Ίλιον, Δραπετσώνα, κ.α.). 

Προκειμένου, να εξερευνηθεί η σχέση μεταξύ των ομάδων των παιδιών, όπου 

βρίσκονται πάνω και κάτω από τα κατώφλια των Απλών Δεικτών, υλοποιήθηκε η Μultiple 

Correspondence Analysis (MCA).  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, ο άξονας 1 αντικατοπτρίζει κυρίως την οικονομική 

ευημερία των παιδιών, δηλαδή κυρίως τις συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι, την ποιότητα της 

διατροφής και την κατάσταση της απασχόλησης των γονέων. Ο άξονας 2, αντικατοπτρίζει  την 

μη οικονομική ευημερία και κυρίως την Διάσταση «D.5». Συνολικά, λοιπόν, ο άξονας 1 και ο 

άξονας 2 της MCA, επιβεβαιώνουν ουσιαστικά τη δομή του εργαλείου ευημερίας 

(οικονομικής και μη οικονομικής) όπως προτάθηκε σε αυτή την έρευνα (Σχήμα 1). 

Ο άξονας 3, αντικατοπτρίζει πιο σύνθετα σχήματα ευημερίας και στέρησης. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μεταβλητές που συμβάλλουν περισσότερο στον καθορισμό αυτού του άξονα, 

είναι κυρίως η πρόσβαση των μαθητών στο ίντερνετ, ο ελεύθερος χρόνος, οι διακοπές, όπως 

και κάποιες μεταβλητές της διατροφής. Επομένως στον άξονα, αυτόν παρατηρείται ένας 

συνδυασμός οικονομικής και μη οικονομικής ευημερίας.  

Ο άξονας 4 καθορίζεται από λίγες μεταβλητές της διάστασης D.5 και κάποιες της D.6. 

Ένα σχήμα παιδικής ευημερίας, σχετικό με τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, το παιχνίδι στην 

ύπαιθρο και την προαγωγή  της ηθικής ανάπτυξης, μπορεί να αντικατοπτρίζεται στον άξονα 

αυτό. Ίσως, το να βγουν τα παιδιά έξω για να παίξουν με φίλους τους και να ασχοληθούν με 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενισχύει αμοιβαία την εσωτερικοποίηση των ουσιωδών 

ανθρωπιστικών αξιών που μαθαίνουν οι μαθητές στο σχολείο. Αυτό ίσως να συμβαίνει γιατί 

έχουν τη δυνατότητα μέσω της συναναστροφής να εξασκηθούν σε καλές πράξεις, τις οποίες 

μαθαίνουν στο σχολείο,  ώστε αυτές να γίνουν συνήθεια, δηλαδή δεύτερη φύση τους και έτσι 

αποκτούν σταδιακά την ηθική παιδεία (Aristotle Nicomachean Ethics 1097a 15-1100a 5 ‧ 

Aristotle Politics 1377a 15-40, 1338a 35 ‧  Aristotle Eudemian Ethics, 1222a5-1222b 10 ‧  

Pigou 1920, p. 12-14 ‧  Boudouris 1995, p. 151-152 ‧ Plato Laws, 792c8-793a4). 

Όλα τα ευρήματα της MCA τονίζουν τα σύνθετα και πολυδιάστατα 

χαρακτηριστικά της παιδικής ευημερίας και τους διαφορετικούς συνδυασμούς 

στέρησης. 
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   Ερμηνεία, της υποχρέωσης λήψης μέτρων, από τη σκοπιά της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού; 

H Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (βλέπε Working Paper 2019-05 και 

Working Paper 2020-01) δεν μπορεί νομοτεχνικά να εξαναγκάσει τον εκάστοτε εθνικό 

νομοθέτη και την εκάστοτε χώρα-μέλος του ΟΗΕ, να λαμβάνει απαραίτητα μέτρα προστασίας, 

προάσπισης και προαγωγής της παιδικής ευημερίας. Συνεχίζει όμως η Σύμβαση  σε κάθε 

περίπτωση να έχει τον χαρακτήρα προ-απαιτούμενης ιδεολογικής θέσης κάθε χώρας-μέλους 

του ΟΗΕ, προπάντως λόγω του ενισχυμένου της χαρακτήρα ως γενικού και 

προαποφασιζομένου εφαλτηρίου σημείου. Ωστόσο, εξαιτίας των αποτελεσμάτων στη 

Διάσταση «D.5», του μη οικονομικού τμήματος της παιδικής ευημερίας, θα ήταν ίσως 

ωφέλιμη, η εισαγωγή μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να μετακυλήσουν το βάρος της 

εκπαίδευσης και της παιδείας από την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αγορά 

εργασίας, σε έναν ανθρωπιστικότερο τομέα. Ένας προτεινόμενος τρόπος, μεταξύ άλλων, που 

θα βοηθούσε πιθανόν προς αυτήν την κατεύθυνση, θα ήταν η θέσπιση και εισαγωγή του 

θεσμού της μαθητείας.  

Όπως αυτός συναντάται για παράδειγμα στη Δημοκρατία της Αυστρίας, κάθε 

ενήλικος αλλά και ανήλικος, με την συγκατάθεση του κηδεμόνα του, έχει τη δυνατότητα 

σύμφωνα με την παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 12 του Νόμου περί επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, ανάλογα και με τον αριθμό των ελεύθερων θέσεων, να επιλέξει από μια εκτενή 

λίστα επαγγελμάτων, η οποία καταρτίζεται ετησίως από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Οικονομικών, σε συνεργασία με το Οικονομικό και το Εργατικό Επιμελητήριο, μια μαθητεία 

σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σκοπός του θεσμού αυτού, είναι η άμεση 

σύνδεση της αγοράς εργασίας με νέους και νέες, ούτως ώστε η επαγγελματική αποκατάσταση 

να ξεκινά από πολύ νωρίς. Κατά τον τρόπο αυτό δύναται να αποσυνδεθεί η άμεση ανάγκη 

κτήσης ικανοτήτων στην σχολική περίοδο που αποσκοπούν στην επαγγελματική 

αποκατάσταση και να αφεθεί στην ίδια την αγορά, αφήνοντας έτσι χώρο στο σχολικό 

περιβάλλον ώστε να επικεντρωθεί περισσότερο στην ηθική καλλιέργεια του ατόμου. 

Σχήμα 1: Scatter graph των αξόνων 1 και 2 
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Η επίδραση στοχοθετημένων πρωτοβουλιών;  

Στη Μελέτη του 2019 με τίτλο: «Η Αποτελεσματικότητα της Επίδρασης των 

Στοχοθετημένων Πρωτοβουλιών, στις Προκλήσεις της Παιδικής Φτώχειας»1, όπου 

αναφέρεται στην επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών και συμπεριλήφθηκε στο 

Παραδοτέο Οκτώ του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, ένα 

σημαντικό κενό ως προς τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της 

ευημερίας των παιδιών μικρής ηλικίας, που μπορεί, ίσως, να διαβιούν σε οικογένειες που 

παρουσιάζουν δυσλειτουργία και κάποια από αυτά τα παιδιά απομακρύνονται βάσει 

εισαγγελικών εντολών και παραμένουν σε παιδιατρικά νοσοκομεία για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και μέχρι να αναζητηθεί και να βρεθεί ο κατάλληλος για την υποστήριξη τους χώρος 

φιλοξενίας. Η εν λόγω διαπίστωση, τονίζεται και στη Δημόσια Έκθεση 2019-02 του C.W.-

SMILE2. 

Το Χαμόγελο του Παιδιού  λοιπόν στα πλαίσια της βελτίωσης της παιδικής ευημερίας 

και της πρόληψης λειτουργεί Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών (δομές ανοιχτής 

φροντίδας) με στόχο την κάλυψη βιοτικών, εκπαιδευτικών, ιατρικών και ψυχαγωγικών 

αναγκών των παιδιών και την  ενδυνάμωση της λειτουργικότητας της οικογένειας μέσω της 

συμβουλευτικής, διασύνδεσης με άλλους φορείς, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν τα 

απαραίτητα για την ηλικία τους και να αποφεύγεται και η απομάκρυνση τους από το 

οικογενειακό περιβάλλον. Η επέκταση της δράσης αυτής  θα μπορούσε να συμβάλει θετικά  

στην αποϊδρυματοποίηση (μαζί με την εξέλιξη του θεσμού  της αναδοχής και της 

υιοθεσίας για τα παιδιά που ενδείκνυται)  και  θα συνιστούσε μια σημαντική πρόοδο, για 

την κοινωνική προστασία πρωτίστως στην περιοχή της Αττικής, αλλά και ευρύτερα της 

Ελλάδας ενώ θα συνέβαλλε καθοριστικά στη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. 

Επομένως,  στοχοθετημένες πρωτοβουλίες σαν αυτή του Χαμόγελου του Παιδιού, όπου θα 

γλιτώνουν τα παιδιά από τα νοσοκομεία (εάν βεβαίως υπάρχουν παιδιά σε νοσοκομεία), 

επιδρούν θετικά και βελτιώνουν την ευημερία σε παιδάκια προσχολικής ηλικίας.   

Επιπλέον, στην Μελέτη 2019, με τίτλο «Η Aποτελεσματικότητα της Επίδρασης των 

Στοχοθετημένων Πρωτοβουλιών, στις Προκλήσεις της Παιδικής Φτώχειας», η οποία όπως 

προαναφέρθηκε παραπάνω αποτέλεσε επισυναπτόμενο του Παραδοτέου Οκτώ παρατίθενται 

τα εξής:  

«Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο, 

εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την πλευρά 

της σίτισης (Διατροφή) (Οικονομική Διάσταση 2): 

 
1 http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w._-
smile_meleti_2019.pdf  

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που έχουν κηδεμόνα. Ακόμα και αν δεν 

υπάρχει αρκετή εισοδηματική άνεση, υπάρχουν αρκετά συσσίτια και κοινωνικά παντοπωλεία 

που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των παιδιών και της οικογένειάς του. 

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Στην περιφέρεια 

Αττικής μοιράζονται γεύματα στα σχολεία. Οπότε αν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, μπορούν 

να τρέφονται στο σχολείο.» 

Από τα αριθμητικά ευρήματα που προέκυψαν από την διενέργεια του δεύτερου 

κύματος της έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη και την Μελέτη 2019 του C.W.-SMILE, 

παρατηρούνται τα εξής, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, που διαρκώς 

εμπλουτίζεται: Ως προς τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση από τη πλευρά της διατροφής, 

επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά του Δημοτικού, όπου πηγαίνουν σχολείο, από ότι τα 

παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου, όπου πηγαίνουν σχολείο, εξαιτίας του θεσμικού κενού, 

μη εφαρμογής των σχολικών γευμάτων σε όλες τις σχολικές κατηγορίες. Επομένως μπορούν 

να τρέφονται στο σχολείο μόνο παιδιά, της σχολικής κατηγορίας του Δημοτικού. 

Επιπρόσθετα, ως προς τα παιδιά του Δημοτικού, που αντιμετωπίζουν στέρηση από τη πλευρά 

της διατροφής, επωφελούνται περισσότερο αυτά τα παιδιά, τα οποία τυγχάνει να πηγαίνουν σε 

σχολείο όπου εφαρμόζονται τα σχολικά γεύματα, εξαιτίας του θεσμικού κενού μη εφαρμογής 

των σχολικών γευμάτων, σε όλα τα Δημοτικά σχολεία, σε όλες πλήρως τις περιοχές της 

Αττικής. Επομένως μπορούν να τρέφονται στο σχολείο, μόνο παιδιά του Δημοτικού, τα οποία 

τυγχάνει να πηγαίνουν σε σχολείο, στο οποίο εφαρμόζονται τα σχολικά γεύματα, καθώς αυτά 

δεν εφαρμόζονται σε όλα τα Δημοτικά σχολεία.  

Άρα προκύπτει ότι οι λήπτες αποφάσεων πολιτικής, θα πρέπει να μεριμνήσουν ούτως 

ώστε τα σχολικά γεύματα να εφαρμόζονται πλήρως σε όλες τις σχολικές μονάδες, όλων των 

σχολικών κατηγοριών κι όλων των περιοχών της Αττικής. 

Συμπέρασμα και περαιτέρω έρευνα; 

Από τα αποτελέσματα του δεύτερου κύματος ποσοτικής έρευνας της παιδικής 

ευημερίας, αποκαλύπτεται ότι το  μεγαλύτερο πρόβλημα της παιδικής ευημερίας, εστιάζεται  

στην μη οικονομική ευημερία και ειδικότερα στην έλλειψη της εκπαίδευσης που να καλλιεργεί 

στο άτομο και το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωπος. Από την πλευρά της οικονομικής 

ευημερίας, πρόβλημα εμφανίζεται στην διατροφή των παιδιών κι αυτό το εύρημα είναι 

εξαιρετικά κρίσιμο. Ιδιαίτερα σοβαρή κρίνεται η κατάσταση του Cluster 3, εφόσον εμφανίζει 

τη χειρότερη εικόνα σε επίπεδο οικονομικής, μη οικονομικής και γενικής παιδικής ευημερίας, 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα Clusters.  

Σε επόμενο στάδιο της έρευνας, θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται ένα «Σχέδιο 

Δράσης» με τη βοήθεια της συμμετοχής του Χαμόγελου του Παιδιού, το οποίο «Σχέδιο» 

2http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w.-
smile_public_report_2019-02.pdf  
 

http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w._-smile_meleti_2019.pdf
http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w._-smile_meleti_2019.pdf
http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w.-smile_public_report_2019-02.pdf
http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w.-smile_public_report_2019-02.pdf
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βασίζεται στη Μελέτη 2019, στα προτεινόμενα σχέδια δράσης του Paper 2019 και του Paper 

2020a, και σε πληροφορίες και στοιχεία του Χαμόγελου του Παιδιού αναφορικά με το σχήμα 

της ευημερίας των παιδιών στην Ελλάδα. Το «Σχέδιο» αυτό θα εμπλουτίζεται συνεχώς από τα 

νέα ευρήματα της έρευνας, τα νέα Papers και θα κατατεθεί με την ολοκλήρωση του παρόντος 

ερευνητικού έργου. Επίσης θα εμπλουτιστεί με επιπλέον χάρτες κι επιπλέον εργαλεία το Portal 

System μας, το οποίο θα παραδοθεί στο Χαμόγελο του Παιδιού μαζί με όλα τα εργαλεία και 

τα στοιχεία της παρούσης έρευνας, με την ολοκλήρωση του έργου. Ενώ, στο αμέσως επόμενο 

στάδιο της έρευνας, θα λάβει χώρα το τρίτο κύμα ποσοτικής καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας στην περιοχή της Αττικής.   

“All that this means is that economic welfare will not serve for a barometer or index of 

total welfare….The real objection then is, not that economic welfare is a bad index of total 

welfare, but that an economic cause may affect non-economic welfare in ways that cancel its 

effect on economic welfare.” 

-Arthur Cecil Pigou, 1920, «Economics of Welfare», page 12- 
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