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Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 

 

Φορέας Υποδοχής: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών 

Επιστημών 

Συνεργαζόμενος Φορέας: Το Χαμόγελο του Παιδιού 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ειρήνη Λεριού 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρακτικών των συναντήσεων εργασίας στα πλαίσια 

διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας στην Αττική, του ερευνητικού έργου με τίτλο «Η 

κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας:  Ένα 

σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”» 

Η επιστημονική υπεύθυνη και η ερευνητική ομάδα του “C.W.-SMILE” 

βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουν τα πρακτικά των 

συναντήσεων εργασίας με αρμόδιους φορείς και εμπειρογνώμονες για 

ζητήματα που αφορούν την ευημερία των παιδιών στην περιφέρεια Αττικής, στα 

πλαίσια διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας στην Αττική, του ερευνητικού έργου με 

τίτλο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής 

ευημερίας:  Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”», οι οποίες διεξήχθησαν στις 7 

και στις 21 Νοεμβρίου 2018 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 17.00μμ στο χώρο 

της Βιβλιοθήκης (Αριστοτέλους 29, 3ος όροφος). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση με ειδική επιστήμονα του Συνηγόρου του Παιδιού την Παρασκευή 

στις 14 Δεκεμβρίου, στο χώρο του Συνηγόρου του Πολίτη (Χαλκοκονδύλη  17, 

Αθήνα ). 

Συνολικά δεκαέξι (16) εκπρόσωποι εξειδικευμένων φορέων που 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ενδιαφερόμενες ομάδες, σε ζητήματα παιδικής 

ευημερίας, συμπεριλαμβανομένων Τμημάτων Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, 

Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

του Συνηγόρου του Παιδιού κατέθεσαν την εμπειρία, τις γνώσεις και τις 

προτάσεις τους, ως αφετηρία διαλόγου για την περαιτέρω προώθηση του 

ζητήματος της παιδικής ευημερίας στην περιοχή της Αττικής, με στόχο να 

αποκαλυφθεί η πολλαπλότητα των προοπτικών για την ευημερία των παιδιών 

και η επίτευξη συναίνεσης σχετικά με:  

α) τον ορισμό της παιδικής ευημερίας, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο 

οικονομικό, κοινωνικο-πολιτιστικό  και εκπαιδευτικό  πλαίσιο της Αττικής, 

 β) τις διαστάσεις της παιδικής ευημερίας  που έχουν μεγαλύτερη σημασία για 

το συγκεκριμένο πλαίσιο,  

γ) τους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκυρη μέτρηση της 

ευημερίας των παιδιών στην Αττική και,  
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δ) το σχετικό βάρος τους .  

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 1ης  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Κατά την 1η συνάντηση της ομάδας (7-11-2018) έγινε καταρχήν χαιρετισμός από 

την Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου Δρ. Ειρήνη Λεριού και τονίστηκε η 

σημασία της σύστασης ενός νέου δείκτη παιδικής ευημερίας, προσαρμοσμένο 

στο φαινόμενο του συγκεκριμένου είδους παιδικής αποστέρησης  (απόκλισης 

από τη παιδική ευημερία) που εμφανίστηκε στην Ελλάδα κατά τη περίοδο της 

κρίσης.   

1. Παρουσιάστηκε από την κ. Σέβη Τσουκλίδη (κοινωνική λειτουργός σε κέντρο 

στήριξης του «Χαμόγελου»), το πρόγραμμα της στήριξης των οικογενειών του 

Χαμόγελου του Παιδιού, για τα παιδιά που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας, το 

οποίο υπάρχει από το 1997, υποστηρίζοντας ότι η στήριξη που παρέχουν στην 

οικογένεια είναι ολιστική. Το 2011 και το 2015 δημιουργήθηκαν δυο νέα κέντρα 

στήριξης της οικογένειας στην Αττική, προκειμένου να καλύψουν περισσότερες 

περιοχές, ενώ πανελλαδικά υπάρχουν 14 τέτοια κέντρα στήριξης.  

2. Στη συνέχεια, στα πλαίσια της συζήτησης αναφορικά με τις διαστάσεις της 

παιδικής ευημερίας, αναφέρθηκε από την κ. Ρουμπίνη  Τερζάκη ( 

Κοινωνιολόγος, Ερευνήτρια Πρόεδρος της MKO “KID AND FAMILY”)  ότι τα 

παιδιά των πληγεισών οικογενειών παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό 

επιδείνωσης των ψυχωσικών διαταραχών μετά το διάστημα της κρίσης, 

τονίζοντας ότι ο κλυδωνισμός της οικογένειας από τις οικονομικές συνθήκες 

δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για αυτά τα φαινόμενα εξαιτίας του αυξημένου 

αριθμού διαζυγίων λόγω ανέχειας. 

3. Ο εκπρόσωπος την Ενοριακής Νεανικής Εστίας κ. Αργύρης Μάντης μίλησε για το 

ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας και την παροχή δράσεων στήριξης σε παιδιά και 

νέους που οι οικογένειες τους έχουν πληγεί από τη οικονομική κρίση, όπως η 

φροντιστηριακή στήριξη σε παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, αλλά και η αύξηση 

επιδομάτων σε φαντάρους και φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα, στην υπάρχουσα 

εισοδηματική διάσταση θα πρέπει να μπει ένας δείκτης στη κατηγορία του 

Δημοτικού πού να βλέπει κατά πόσο είναι εφικτό να αγοραστούν τα σχολικά 

είδη. Στην υπάρχουσα εισοδηματική διάσταση θα πρέπει να μπει ένας δείκτης 

στις κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου που να βλέπει κατά πόσο 

μπορούν να πληρωθούν τα φροντιστήρια των παιδιών. Τόνισε δε, τη 

σημαντικότητα του να μην γνωρίζουν τα παιδιά ότι η οικογένεια τους λαμβάνει 

βοήθεια για τη διαφύλαξη του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στον 

πυρήνα του νοικοκυριού. 

4. Εκπρόσωποι του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, οι κ. Δήμητρα Κονιδάρη και Δήμητρα 

Στουγιάννου, έκαναν αναφορά στην αύξηση των αιτήσεων προνοιακών 

επιδομάτων όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Επιπλέον, έγινε 

αναφορά σε θέματα σχολική διαρροής, ενεργειακής φτώχειας, κ.α., στους 

πληθυσμούς Ρομά που διαμένουν στην περιοχή. 

5. Ο κ. Αντώνης Γάκης, από την Περιφέρεια Αττικής ανέφερε ότι η πολιτισμική 

πενία στα χρόνια της κρίσης μπορεί να εντοπιστεί στο γεγονός ότι ειδικά στα 

σχολεία της κεντρικής περιφερειακής ενότητας Αθηνών (Κυψέλη-Πατήσια) οι 
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σχολικές μονάδες αδυνατούν να παρακολουθήσουν κάποια θεατρική 

παράσταση. Ειδικά όταν το εισιτήριο παιδικού θεάτρου έχει πέσει έως και στα 

3-4 ευρώ από 8-10 πριν το 2008 κάνει εμφανή την δραματική πτώση. Σύμφωνα 

μ τον κ. Γάκη,  οι γονείς θεωρούν την πολιτιστική παιδεία ως πολυτέλεια κ 

προτιμούν να στρέψουν την πλάτη τους στις τέχνες κάτι το οποίο σε συνδυασμό 

με τη μείωση της οικονομικής δυνατότητας έχει δημιουργήσει ένα πολιτισμικό 

κενό μεταξύ παιδείας και τέχνης. 

6. Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» , εκπροσωπούμενο από την κα. 

Φωτεινή Αβδελλή, την κα. Έφη Μάνσαλη και τον κ. Μιχάλη Παπαντωνόπουλο, 

το οποίο δραστηριοποιείται στην προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών έτσι 

όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, 

έκανε λόγο για την ανάγκη ανάδειξης του διαπολιτισμικού κεφαλαίου, 

δημιουργώντας έναν διαπολιτισμικό χώρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, 

ανάπτυξης δεξιοτήτων, ομαδικών και ατομικών δεσμών φιλίας και υποστήριξης, 

επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και κοινωνικοποίησης μέσα 

σε ένα ευνοϊκό και ασφαλές περιβάλλον. 

7. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κα Ανναλίζα 

Ευσταθίου αναφέρθηκε στα στοιχεία της οικονομικής έρευνας του ΟΟΣΑ που 

αφορούν τα επίπεδα παιδικής φτώχειας στη χώρα μας. 

 

Έπειτα από τις συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς, καταλήξαμε  σε 

συγκεκριμένα πορίσματα σχετικά με τις επιπλέον διαστάσεις και υπό-δείκτες 

που μπορούν να συμπεριληφθούν στον δείκτη μας, ανάλογα με το φύλο και την 

σχολική κατηγορία, προσδιορίζοντας παράλληλα, βασιζόμενοι σε όσα 

συζητήθηκαν και  τις βαρύτητες που μπορούν να λάβουν. 
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 2ης  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Στα πλαίσια εκπόνησης της ποιοτικής έρευνας του έργου πραγματοποιήθηκε 

2η συνάντηση εργασίας, σκοπός της οποίας είναι η επικύρωση των 

συμπερασμάτων που εκμαιεύτηκαν από τη συζήτηση με τους αρμόδιους 

φορείς στον πρώτο κύκλο συνάντησης και από την διεξαγωγή ποιοτικής 

έρευνας στον Καναδά (9/11/2018 έως 14/11/2018) προκειμένου να 

αποκαλυφθεί η πολλαπλότητα των προοπτικών για την ευημερία των 

παιδιών και των χαρακτηριστικών της στην περιοχή της Αττικής. 

1. Η εκπρόσωπος από το Δήμο Αμαρουσίου, κα. Ελένη Γιαννακοπούλου, 

κοινωνική λειτουργός, ανέφερε ότι οι βασικές θεματικές που χρήζουν 

προσοχής είναι η ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών, αλλά 

και η θέσπιση του θεσμού της παρουσίας κοινωνικού λειτουργού στα 

σχολεία της χώρας. Ακόμη, επισημάνθηκε ότι οι ανάγκες σίτισης στην 

περιοχή της υπερκαλύπτονται από πολλαπλούς φορείς, με αποτέλεσμα να 

γίνεται κατασπατάληση πόρων λόγω της διαρροής τροφίμων, πράγμα που 

έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των χορηγιών προς το Δήμο. 

2. Όσον αφορά την υπογεννητικότητα, η οποία συνιστά αφετηρία διερεύνησης 

της παιδικής ευημερίας και επιδεινώθηκε στα χρόνια της κρίσης, η κα Μαρία 

Γκανούρη (Project Manager στη HopeGenesis), αναφέρθηκε στη δημογραφική 

διαίρεση που παρατηρείται, αφού οι περιοχές της βόρειας Ελλάδας 

παρουσιάζουν αυξημένους δείκτες γονιμότητας ενώ οι στα νότια βλέπουμε 

αυξημένη υπογεννητικότητα.  Ως βασικό πρόβλημα λογίζεται η ανασφάλεια 

που έχουν οι μέλλουσες μητέρες και η έλλειψη εμπιστοσύνης στους φορείς, 

λόγω κυρίως της περιορισμένης προσβασιμότητας στην ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη. 

3. Η εκπρόσωπος από το Δήμο Μεγαρέων κα Ελένη Ρήγα, αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού 

και αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την κοινωνική αρωγή και την παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών αναφέρθηκε στα προβλήματα που καλείται να 

αντιμετωπίσει σε περίοδο κρίσης ένας δήμος που βρίσκεται υπό καθεστώς 

έκτακτης ανάγκης. Έγινε αναφορά στην προσπάθεια που γίνεται για την 

κάλυψη της  αυξημένης ζήτησης ειδών πρώτης ανάγκης για τα παιδιά, για 

την εξασφάλιση σχολικών γευμάτων, την παροχή συσσιτίου στις άπορες 

οικογένειες και τη δυνατότητα ιματιοθήκης. Επιπλέον, έγινε συζήτηση 

σχετικά με τα περιστατικά που αφορούν τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος λόγω αδυναμίας πληρωμής, αλλά και της αποδήμησης των νέων 

της περιοχής λόγω της έντονης υλικής αποστέρησης που προέκυψε μετά τη 

φυσική καταστροφή. Για τα περιστατικά αυτά εξέφρασε την εμπειρία της η 

κα. Ελένη Τάνη, Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού στο Δήμο Μεγαρέων. 

4. Η κ. Μάγια Δημητριάδου, εκπρόσωπος του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

Δήμο Σαλαμίνας και της ΜΚΟ ΔΗΚΣΕΑΝ (Δημιουργική Σκέψη και Ανάπτυξη) 

αναφέρθηκε στα προβλήματα που προέκυψαν σε επίπεδο δήμου. 
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ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

 

Προς συμπλήρωση και περαιτέρω επικύρωση των πορισμάτων που 

προέκυψαν  από  τη δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με 

το Συνήγορο του Πολίτη, και πιο συγκεκριμένα με το τμήμα του Συνηγόρου 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε δια ζώσης συνάντηση στο κτίριο του 

Συνηγόρου, η κ. Μοσχοπούλου Αλεξάνδρα, Ειδική Επιστήμονας για τα 

Δικαιώματα του παιδιού ανέφερε τα εξής: 

• Όσον άφορα την ψυχική υγεία των παιδιών, πιθανώς να υπάρχει 

αύξηση των περιστατικών οικογενειών που είναι ήδη επιβαρυμένες 

ψυχολογικά, λόγω της φτώχειας και της υποβάθμισης του βιοτικού 

επιπέδου. 

• Εμφανή προβλήματα που παρατηρούνται είναι: 
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o η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (πχ αδυναμία 

εμβολιασμού) 

o Η δυσκολία πρόσβασης σε παιδικούς σταθμούς 

o η περιορισμένη εξασφάλιση υπηρεσιών προνοιακού 

χαρακτήρα 

o το γενικότερο καθεστώς της υφιστάμενης "κρατικής" 

φτώχειας, το οποίο δυσχεραίνει την ένταξη στην εκπαίδευση, 

ιδίως για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

 

Ακόμη αναφέρθηκε ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν στοιχεία από την 

ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού που θα δημοσιευθεί το προσεχές 

έτος. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με το πέρας των δύο συναντήσεων και τη συζήτηση των πορισμάτων από 

την πρώτη συνάντηση, των πορισμάτων από τη διεξαγωγή μέρους της 

ποιοτικής έρευνας στον Καναδά, επιβεβαιώνεται ότι είναι δόκιμος ο 

συνυπολογισμός περαιτέρω διαστάσεων στην αξιολόγηση της παιδικής 

ευημερίας. 

 

 

 

 


