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Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019 

 

Φορέας Υποδοχής: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών 

Επιστημών 

Συνεργαζόμενος Φορέας: Το Χαμόγελο του Παιδιού  

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ειρήνη Λεριού 

 

Δελτίο Τύπου 

 

 

ΘΕΜΑ: Η Επιτυχημένη Ολοκλήρωση του 1oυ Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου στην παιδική ευημερία 

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1
ο
 Διεθνές Επιστημονικό 

Συνέδριο στην Παιδική Ευημερία.  

Ειδικότερα το Ερευνητικό Έργο C.W.-SMILE, το Χαμόγελο του Παιδιού 

και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 

πραγματοποίησαν το 1
ο
 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στην παιδική 

ευημερία, με θέμα: «H παιδική ευημερία και προοπτικές βελτίωσής της», το 

οποίο πραγματοποιήθηκε την  5
η
 και 6

η
 Ιουλίου 2019, στο χώρο του 

Παντείου Πανεπιστημίου (αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ), με ελεύθερη 

είσοδο και  βεβαιώσεις παρακολούθησης για τους εισηγητές και το κοινό. 

Στην Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου συμμετείχαν καταξιωμένοι 

επιστήμονες από όλον τον κόσμο, με αντικείμενο ενδιαφέροντος την 

παιδική ευημερία, αλλά και Έλληνες επιστήμονες από το χώρο των 

οικονομικών, ενώ μεγάλος ήταν και ο αριθμός των συνέδρων που έλαβαν 
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συμμετοχή με τις εισηγήσεις τους. Κύριος σκοπός του συνεδρίου αυτού 

ήταν να έρθει σε επαφή το επιστημονικό δυναμικό και οι άνθρωποι 

διαφορετικών ειδικοτήτων (γιατροί, δάσκαλοι, ψυχολόγοι, οικονομολόγοι, 

νομικοί, φιλόσοφοι, κοινωνικοί λειτουργοί, μαθηματικοί, εγκληματολόγοι, 

κοινωνιολόγοι, διατροφολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, περιφερειολόγοι, 

κ.α.) , προκειμένου να γίνει μια σφαιρική και πολυδιάστατη προσέγγιση της 

παιδικής ευημερίας. Το συνέδριο αυτό αποτέλεσε μία σημαντική κοιτίδα, 

όπου για πρώτη φορά αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, μια συζήτηση πολύ-

επιστημονικού επιπέδου για την ευημερία των παιδιών και τις δυνατότητες 

βελτίωσης της. 

Η έναρξη του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2019. Αρχικά, 

στους εναρκτήριους λόγους έγινε χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του 

Χαμόγελου του Παιδιού  και Project Manager του έργου C.W.-SMILE, 

κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, ο οποίος αρχικά εξέφρασε τις ευχαριστίες 

του για την άψογη συνεργασία του Χαμόγελου με το Πάντειο Πανεπιστήμιο 

και το ερευνητικό έργο. Στη συνέχεια, τόνισε τη σημασία της κατεύθυνσης 

του επιστημονικού κόσμου στα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά 

αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «τα παιδιά είναι το παρόν». Επιπλέον 

αναφέρθηκε στην ανάγκη των παιδιών που αντιμετωπίζουν ασθένειες και 

ζουν εντός νοσοκομειακού χώρου, για δημιουργία και παιχνίδι. Έπειτα, 

ακολούθησε η κ. Ισμήνη Κριάρη, Πρύτανις του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, η οποία 

ευχαρίστησε θερμά τους παρευρισκόμενους και την κ. Λεριού ξεχωριστά 

για το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην 

πολυδιάστατη θεματολογία του συνεδρίου η οποία καλύπτει κάθε έκφανση 

των ζητημάτων που αφορούν την παιδική ηλικία. Η επόμενη ομιλήτρια, κα 

Μαρία Μοσχόβη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή 

ΕΚΠΑ, επεσήμανε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του συνεδρίου  

τονίζοντας την πρωτοτυπία του ως προς την προσέγγιση της παιδικής 

ευημερίας από πολλές διαφορετικές συνιστώσες. στην εισήγηση της με 

θέμα «Children's well being and perspectives on its enhancement» η κ. 

Μοσχόβη αναφέρθηκε στους τρεις πυλώνες της παιδικής ευημερίας που 

είναι η υγεία, η εκπαίδευση και η προστασία, ενώ έθιξε τα ζητήματα της 

νεογνικής και παιδικής θνησιμότητας, της πρόσβασης στην εκπαίδευση, 

αλλά και το θέμα του γάμου των κοριτσιών μεταξύ ηλικιών 15 και 19 ετών. 

Ακολούθως, η επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού έργου Δρ. 

Ειρήνη Λεριού, κήρυξε την επίσημη έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, 

με αναφορά στον κύριο σκοπό του. 

Κατά το 1
ο
 Morning Session (MS)  του συνεδρίου, η πρώτη εισήγηση έγινε 

από την κα Αρτινοπούλου Βασιλική,  Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, 

Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και 

μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του C.W.-SMILE  με θέμα «Η 

προστασία των θυμάτων στην Ελλάδα», αφού αρχικά αναφέρθηκε στο 

υψηλό επίπεδο του ερευνητικού έργου, επικεντρώθηκε στην κάθε είδους 

θυματοποίηση των παιδιών και το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού για την 
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προστασία των παιδιών-θυμάτων. Επιπλέον, έγινε αναφορά στη νομοθεσία 

για προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων, και εν γένει στη σημασία 

της διερεύνησης της θυματολογίας από επιστημονική-ερευνητική σκοπιά, 

ενώ αναφέρθηκαν οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 

θυματοποίηση των παιδιών. Στη δεύτερη εισήγηση, από την Πρύτανη του 

Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα «Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού» η κ. Κριάρη αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της σύμβασης των 

δικαιωμάτων των παιδιών, ενώ παρουσίασε το παράδειγμα της Φινλανδίας, 

ως χώρας προτύπου για την ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών, καθώς και 

για τις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες ή τα παιδιά που αντιμετωπίζουν γλωσσικό πρόβλημα. Στη 

συνέχεια, η κα. Δήμητρα Γεωργογιάννη, Κοινωνική Λειτουργός, "Το 

Χαμόγελο του Παιδιού", στην εισήγηση της με θέμα  «Πρόσβαση των 

παιδιών προσφύγων / μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας: Η εμπειρία του 

Χαμόγελου του Παιδιού», αναφέρθηκε πρώτα στο έργο του Χαμόγελου του 

Παιδιού στο κομμάτι της υγείας των παιδιών προσφύγων. Αφού 

παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία που αφορούν το προσφυγικό για το 

διάστημα 2014-2018, η κα Γεωργογιάννη αναφέρθηκε στα είδη 

ευαλωτότητας που αφορούν τους πρόσφυγες, και στα προγράμματα 

ψυχοκοινωνικής και παιδιατρικής στήριξης που πραγματοποιούνται μέσω 

του Χαμόγελου του Παιδιού. Επιπλέον, τονίστηκαν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το εθνικό σύστημα υγείας και που αντικατοπτρίζονται έντονα 

στην αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων και μη. Ακολούθως, η 

ΔΡ. Ειρήνη Λεριού, Κύρια Ερευνήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη & 

Project Manager του Έργου C.W.-SMILE, παρουσίασε τη «Δημόσια 

Έκθεση (2019) του Ερευνητικού Έργου C.W.-SMILE», όπου έγινε αναφορά 

στο μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, με έμφαση στη σημασία μιας 

διαχρονικής καταγραφής της παιδικής ευημερίας σε τοπικό επίπεδο. Η 

Δημόσια Έκθεση αυτή είχε ήδη δοθεί ως φυλλάδιο στους συμμετέχοντες, 

προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα για το πλαίσιο του C.W.- SMILE. 

Στη συνέχεια του Session, πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις που αφορούν 

την ευημερία των παιδιών της πρώιμης παιδικής αλλά και της εφηβικής 

ηλικίας, την ποιότητα ζωής αλλά και την ικανοποίηση των παιδιών από τη 

ζωή τους.  

Τo επόμενο Session (1
st
 Afternoon Session - AF1) περιλάμβανε εισηγήσεις 

με θεματολογία που αφορά την διατροφή των παιδιών και την παιδική 

παχυσαρκία, καθώς και θέματα που επηρεάζουν την ψυχολογία των παιδιών 

όπως το bullying, ενώ στο 2
nd

 Afternoon Session (AS2) τα θέματα των 

εισηγήσεων κάλυψαν νομικά ζητήματα που αφορούν την ευημερία των 

παιδιών, αλλά και ποικιλία θεμάτων που της επηρεάζουν, όπως η σχέση με 

τους γονείς, η σχέση με τα ζώα, η ανασφάλεια, κλπ. Μετα το μεσημεριανό 

διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του Evening Session (ES) πραγματοποιήθηκαν 

αξιόλογες εισηγήσεις που αφορούσαν θέματα του πεδίου της εκπαίδευσης 

των παιδιών, και ζητήματα που προκύπτουν εντός του σχολικού χώρου, για 

κάθε ηλικιακή ομάδα, ενώ στο τέλος της ημέρας έγινε συζήτηση μεταξύ 

των συνέδρων και των εισηγητών για τα θέματα  που παρουσιάστηκαν στο 
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σύνολο τους. 

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου, 6
η
 Ιουλίου 2019, επίσης χωρισμένη σε 

Morning Session (MS), 1
st
 & 2

nd
 Afternoon Session (AS1 & AS2) και 

Evening Session (ES), περιλάμβανε ευρεία θεματολογία εισηγήσεων, οι 

οποίες πρόσθεσαν αξία στο περιεχόμενο του συνεδρίου. Πιο συγκεκριμένα, 

στη θεματολογία των εισηγήσεων της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου 

θίχτηκε το ζήτημα της ψυχικής υγείας των παιδιών ως διάσταση της 

ευημερίας τους, εξεταζόμενη από διαφορετικά πρίσματα. Ακόμη, οι 

εισηγητές μίλησαν για θέματα που αφορούν τη σημασία των τεχνών στη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά των μεταναστών στη χώρα μας, τη φιλοσοφική διάσταση της 

ευημερίας γενικότερα και των παιδιών ειδικότερα, το παιχνίδι ως μέσο 

διαπαιδαγώγησης και το ρόλο της οικογένειας. Στο τέλος της δεύτερης οι 

εισηγητές και οι σύνεδροι συζήτησαν για τις εισηγήσεις και έκαναν σχόλια 

στις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν, και στη συνέχεια ανακοινώθηκε το 

επίσημο κλείσιμο του 1
ου

 Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την 

Παιδική Ευημερία. 

Για να παρακολουθήσετε τους εναρκτήριους λόγους του συνεδρίου και 

μερικές από τις σημαντικότερες εισηγήσεις ακολουθήστε το link: 

https://www.blod.gr/lectures/paidiki-evimeria/ 

*Για τη φιλοξενία του συνεδρίου ευχαριστούμε θερμά το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.  

*Για τη βιντεοσκόπηση της έναρξης του συνεδρίου ευχαριστούμε θερμά το 

Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Βlod.gr και την κυρία Αντωνία Φωτοπούλου. 

     

 

 

 

 

 

 

 

     Ακολουθούν Φωτογραφίες  από το Συνέδριο 

https://www.blod.gr/lectures/paidiki-evimeria/
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