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«Newsletter Ένατου Τριμήνου» 

 

Αγαπητές-οι μας, 
 
Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού 
έργου C.W.-SMILE, του ένατου τριμήνου (22/08/2020 έως 21/11/2020): 
 
Α)  Επιτυχής Ολοκλήρωση της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΗΜΕΡΙΔΑΣ 2020, ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, με θέμα: «H ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ», στις 12 Αυγούστου 
2020 
      Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑ 2020, ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, με θέμα: «H ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ», στις 12 Αυγούστου 
2020.  
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Για περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλούμε να ανατρέξετε 
στον ακόλουθο σύνδεσμο του Συνεργαζόμενου Φορέα μας «Χαμόγελο 
του Παιδιού»: https://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/me-
epitichia-pragmatopoiithike-i-diadiktiaki-epistimoniki-imerida-pou-
diorganose-to-ereinitiko-ergo-cw-smile-to-chamogelo-tou-paidiou-kai-
to-panteio-
panepistimio/?fbclid=IwAR15gvU2ud9S4MA1_TOV83Bv854xkjA9Jez5
3SNfX1ij0IoC6aVrzHU8cx0 
 
Β) Διάδοση της Έρευνας από Ραδιοφωνικό Σταθμό για το Τέταρτο 
Κύμα 
  Από την 27η Αυγούστου 2020 μέχρι και την 01η  Σεπτεμβρίου 2020, 
διαδόθηκε από ραδιοφωνικό σταθμό εξαιρετικά μεγάλης 
ακροαματικότητας, κοντά στην Αθήνα (τον Sok Fm 104,8), το ραδιοφωνικό 
σποτάκι του C.W.-SMILE, ακριβώς 65 φορές. Το σποτάκι αυτό είναι 
διαθέσιμο και στο Youtube στο ακόλουθο λινκ: 
https://www.youtube.com/watch?v=YNE6PiPES-A  

 
 
Γ) Δημοσίευση του Επιστημονικού Άρθρου μας με τα αποτελέσματα 
της Ποσοτικής Έρευνας για το Πρώτο Κύμα, σε Επιστημονικό 
Περιοδικό, στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 
 Δημοσιεύτηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, το Paper μας με τίτλο 
“Understanding and Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, 
Greece: Round One”, στο Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό “Child Indicators 
Research”, εκδόσεις “Springer”, με Impact Factor 2.114 (Scopus). Σας 
παρακαλούμε βρείτε το πλήρες επιστημονικό άρθρο στον ακόλουθο 
σύνδεσμο του Περιοδικού: 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12187-020-09770-4 

Η υλοποίηση αυτής της δημοσίευσης προωθήθηκε προς τιμήν μας 
από την Διεθνή, Επιστημονική Κοινότητα στην Ποιότητα Ζωής 
(International Society for Quality – of - Life Studies) “ISQOLS”. Για 
περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλούμε ανατρέξετε στον ακόλουθο 
σύνδεσμο της ISQOLS:  
https://isqols.org/news/9237474?fbclid=IwAR3M7wRnFpg0Yw-
vU5jvhX0JmXTKIoZzTAQ5CnYd876rDpW4kLw6Lk9nzCU 
 H άνω Διεθνής, Επιστημονική Κοινότητα προώθησε ξανά τη 
δημοσίευση μας και σε Newsletter της, για περισσότερες πληροφορίες σας 
παρακαλούμε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο της ISQOLS: 
https://myemail.constantcontact.com/International-Society-for-Quality-
Of-Life-Studies-News--September-
2020.html?soid=1131672976228&aid=hYqKIXsA8yM 
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Δ) Επιτυχής Ολοκλήρωση, του 4ου Κύματος Δειγματοληψίας της 
Ποσοτικής Έρευνας, σε σχολεία στην Αττική, παρά τις εξαιρετικά 
αντίξοες συνθήκες της τρέχουσας συγκυρίας 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ποσοτική μας έρευνα σε Σχολεία 
της Αττικής σε όλα μας τα Clusters  (Cluster 1, Cluster 2, Cluster 3, 
Cluster 4, Cluster 5, Cluster 6 και Cluster 7). Ειδικότερα το τέταρτο κύμα 
της έρευνας μας, το οποίο ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, παρά τις 
πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες εξαιτίας του COVID-19, ολοκληρώθηκε 
επιτυχώς για τα Σχολεία, την 5η Νοεμβρίου 2020, τηρώντας όλα τα 
υποχρεωτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι προφυλάξεις 
που λήφθηκαν ήταν άπειρες, αυστηρές και καινοτόμες.   

Ωστόσο η ποσοτική έρευνα του 4ου Κύματος είναι υπό εξέλιξη σε 
χώρους του Χαμόγελου του Παιδιού κι αναμένεται να ολοκληρωθεί την 
30η Νοεμρβίου 2020.  

Η ανάλυση των δεδομένων του κύματος αυτού της έρευνας θα 
δώσει για δεύτερη φορά στοιχεία σε ελληνικό έδαφος, αναφορικά με τον 



 

 

επηρεασμό της ευημερίας των παιδιών από τη παγκόσμια κρίση της 
πανδημίας του COVID-19. Αυτή η επιστημονική εξέλιξη είναι εξαιρετικά 
κρίσιμη τη παρούσα περίοδο, καθώς θα επιτρέψει παράλληλα την 
πρόταση ενός σχεδίου δράσης κοινωνικής προστασίας των παιδιών από 
τις συνέπειες της τρέχουσας παγκόσμιας κρίσης.  Το σχέδιο αυτό θα 
μπορεί να ενσωματωθεί σε προτάσεις παγκόσμιων οργανισμών,όπως 
του ΟΟΣΑ, σχετικά με την κοινωνική προστασία της ευημερίας των 
παιδιών από την παγκόσμια κρίση. Παράλληλα η ανάλυση αυτή θα 
μπορεί να προσφέρει ένα κατάλληλο εργαλείο καταγραφής της 
ευημερίας των παιδιών σε περιόδους κρίσεων, χρήσιμο και για άλλες 
χώρες.  
 

 
 
                                                                                                                                                      
Ε) Αποδοχή νέου Επιστημονικού Άρθρου με τα αποτελέσματα της 
Ποσοτικής Έρευνας  

Την 27η Σεπτεμβρίου 2020, έγινε αποδεκτό, υπό αναθεωρήσεις, νέο 
επιστημονικό άρθρο του C.W.-SMILE σε διεθνές έγκριτο επιστημονικό 
περιοδικό (Scopus).  
 
ΣΤ) Συμμετοχή μας στην Βραδιά του Ερευνητή 2020 
 Την 12η Νοεμβρίου 2020, προσκληθήκαμε για να συμμετάσχουμε 
στην Βραδιά του Ερευνητή 2020. Όπως είναι φυσικό απαντήσαμε θετικά 
στην πρόσκληση αυτή που μας τιμά ιδιαιτέρως και την Παρασκευή 27 
Νοεμβρίου 2020, το βίντεο με την συμμετοχή μας, θα βρίσκεται στη Βραδιά 
του Ερευνητή, στο ΕΜΠ, σε διαδικτυακή βάση. Ευχαριστούμε τους 
διοργανωτές!  Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Βραδιά του Ερευνητή 
2020, σας παρακαλούμε βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: https://www.facebook.com/events/370351454054305 
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Ζ)  Τιμητική πρόσκληση, από διεθνή επιστημονική κοινότητα, προς 
την Επιστημονικά Υπεύθυνη Δρ. Λεριού, για να παραχωρήσει 
δημόσια, διεθνή, τιμητική συνέντευξη 

Την 19η Νοεμβρίου 2020, η Επιστημονικά Υπεύθυνη προσκλήθηκε 
για να παραχωρήσει μια τιμητική συνέντευξη, δημόσια και διεθνώς, 
αναφορικά με τα επιστημονικά της επιτεύγματα στην ποιότητα της ζωής, 
από την ISQOLS.  Ευχαριστούμε θερμά την ISQOLS για την τεράστια τιμή!!! 
 
 
 
 
Το επόμενο Newsletter μας θα αποσταλεί μέχρι τις 21/02/2021 και θα 
περιλαμβάνει τα επόμενα νέα μας. Για μεγαλύτερη ενημέρωση , σας παρακαλώ 
επισκεφτείτε τη σελίδα μας http://childrenwelfaresm.com/ , όπως και τη 
σχετική σελίδα μας στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης του Facebook. 
 
 

 
 
Δρ. Ειρήνη Λεριού 
 
 
Η Επιστημονική Υπεύθυνη και η Διευθύντρια του Έργου C.W.-SMILE
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