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«Newsletter Δωδέκατου Τριμήνου» 

 

Αγαπητές-οι μας, 
 
Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού 
έργου C.W.-SMILE, του δωδέκατου (12ου) τριμήνου (22/05/2021 έως 
21/08/2021): 
 
Α)  Με απόλυτη επιτυχία η διεξαγωγή Συνάντησης Εργασίας με τις 
Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αττικής στα πλαίσια του Σχεδίου 
Δράσης μας 
 
      Με τεράστια επιτυχία υλοποιήθηκε κι ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 
2021, η Συνάντηση Εργασίας με τις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Αττικής στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης μας.   
 

 

http://childrenwelfaresm.com/ 

 



 

 

 
Η συνάντηση αυτή πλαισιώθηκε, από τις ενδιαφέρουσες ομιλίες 

του αγαπητού Αντιπεριφερειάρχη του Κεντρικού Τομέα Αττικής, 
κύριου Γιώργου Δημόπουλου, της αγαπητής Αντιπεριφερειάρχη του 
Νότιου Τομέα Αττικής κας Δήμητρας Νάνου, του αγαπητού 
Αντιδήμαρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου 
Νέας Σμύρνης κ. Γιατζίδη Παναγιώτη, της αγαπητής κας Χαράς 
Γροσδάνη (Χαμόγελο του Παιδιού) και της αγαπητής κας Σοφίας 
Κουχης (Χαμόγελο του Παιδιού). Ενώ το παρόν στην συνάντηση έδωσε 
και το πολιτικό γραφείο της αγαπητής Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου 
Τομέα Αττικής, κας Λουκίας Κεφαλογιάννη. Όπως επίσης και ο πρώην 
επικεφαλής της νεανικής περιφερειακής παράταξης, ΑΝΑΣΑ, κύριος 
Γάκης Αντώνης.  
 

 
 

 
Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν μέσω της αξιοποίησης της 

εμπειρίας των τοπικών αρχών να διαμορφωθούν προτάσεις βελτίωσης της 
παιδικής ευημερίας στην περιοχή της Αττικής.  Οι πρωτόλειες προτάσεις 
της Επιστημονικά Υπεύθυνης, γύρω από τις οποίες επικεντρώθηκε η 
συζήτηση ήταν επιγραμματικά οι ακόλουθες: 
1. Προτάσεις υπό το πρίσμα των Δημόσιων Οικονομικών. 
• Η εκπαίδευση εκείνη που καλλιεργεί στα άτομα και πώς να είναι ως 

ωραίοι άνθρωποι (π.χ. ενσυναίσθηση) (Συστάδες 6,2 & 3)  κι ο 
ελεύθερος χρόνος  (Συστάδες 1 & 3) να αντιμετωπιστούν ως Αξιόλογα 
Αγαθά κατά Musgrave. 

• Για την αντιμετώπιση της αύξησης της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και 
φτωχών σε όρους διατροφής των παιδιών, οι φορείς χάραξης 
οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να στραφούν στην άμεση, παρά την 
έμμεση φορολογία. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η πλήρης απαλλαγή 
από Φ.Π.Α. στην παιδική διατροφή (Συστάδες 3,4,5 & 1). 

2. Προτάσεις υπό το πρίσμα της Κοινωνικής Προστασίας. 



 

 

• Πλήρης εφαρμογή του θεσμού των σχολικών γευμάτων σε όλες τις 
σχολικές βαθμίδες και σε όλες τις περιοχές της Αττικής (όλες οι 
Συστάδες). 

• Συνεργασία πολλών φορέων και δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος 
πληροφόρησης, για την εύρεση εργασίας σε άνεργους κηδεμόνες 
(Συστάδες 3 & 4). 
Για περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλούμε ανατρέξτε στα 

ακόλουθα links, στα οποία μπορείτε και να παρακολουθήσετε τις 
μαγνητοσκοπημένες ομιλίες: 
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/ανακοίνωση-
διεξαγωγής-συνάντησης-εργασίας-με-φορείς-των-δήμων-και-της 
 
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/ανακοίνωση-
των-προτάσεων-που-θα-συζητηθούν-στην-συνάντηση-εργασίας-με-φορείς-
των 
 
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-
ανακοινώσεις/φωτογραφικό-υλικό-από-την-συνάντηση-εργασίας-με-τις-
αρχές-της-τοπικής 
 

 
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βίντεο-από-
τον-xαιρετισμό-σε-συνάντηση-εργασίας-με-αρχές-της-τοπικής 
 

 
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βιντεο-απο-
την-ομιλια-του-αντιπεριφερειαρχη-κεντρικου-τομεα-κ-γιωργου-
δημοπουλου 
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http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βιντεο-απο-
την-ομιλια-τησ-επιστημονικα-υπευθυνησ-σε-συναντηση-εργασιασ-με-τισ 
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Β) Με απόλυτη επιτυχία η ολοκλήρωση του 2ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, 9-11 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 
 2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ZOOM, 9-11 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, ΜΕ ΘΕΜΑ: «H ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ» 

2021 VIRTUAL CONFERENCE 
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHILDREN’S WELL-BEING: 9-
11 JULY 2021: “CHILDREN’S WELL-BEING AND PERSPECTIVES ON ITS 
ENHANCEMENT” 

 
 

 Με επιτυχία και μεγάλη εξειδίκευση στις συνθήκες της 
πανδημίας, ολοκληρώθηκε το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Ψηφιακό 
Συνέδριο στην Παιδική Ευημερία. 

Συγκεκριμένα το Ερευνητικό Έργο C.W.-SMILE, «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού», το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησαν το 
2ο Διεθνές Επιστημονικό (Ψηφιακό) Συνέδριο στην παιδική ευημερία, με 
θέμα: «Η παιδική ευημερία και προοπτικές βελτίωσής της», όπου έλαβε 
χώρα την 9η, 10η και 11η Ιουλίου 2021, διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω της 
πλατφόρμας του ZOOM, με ελεύθερη είσοδος στο κοινό, δίχως εγγραφή 
και βεβαιώσεις παρακολούθησης προς τους εισηγητές. 

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου απαρτιζόταν από 
μεγάλα ονόματα καθηγητών του εξωτερικού αλλά και στην πλειοψηφία 
μεγάλα ονόματα Ελλήνων καθηγητών. Ενώ, δεδομένου των 
πρωτόγνωρων μέτρων που επέφερε η πανδημία, εξαιρετικά μεγάλος 
ήταν ο αριθμός των συνέδρων που έλαβαν συμμετοχή με τις επικουρικές 
διαδικτυακές τους εισηγήσεις. 

Απώτερος σκοπός του συνεδρίου ήταν να φέρει σε επαφή 
φορείς, επιστημονικό δυναμικό και ειδήμονες ποικίλων αντικειμένων 
εξειδίκευσης (λ.χ. υγεία, διατροφή, εκπαίδευση, φιλοσοφία, ψυχολογία, 
εγκληματολογία, πολιτισμός, πολιτική, οικονομική, νομική, μαθηματικά 
κ.α.) καθώς και με ειδική θεματική ενότητα τις επιπτώσεις του COVID-
19, προκειμένου να προσεγγίσουν, να ερμηνεύσουν σφαιρικά και 
πολυδιάστατα τον όρο παιδική ευημερία, προτείνοντας τρόπους 
βελτίωσής της. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το συνέδριο αυτό αποτέλεσε μία 
σημαντική κοιτίδα, όπου για δεύτερη χρονιά αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, 
μια συζήτηση πολύ-επιστημονικού επιπέδου για την ευημερία των 
παιδιών και τις δυνατότητες βελτίωσης της. 



 

 

Η έναρξη του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουλίου 
2021. Καταρχάς, στους εναρκτήριους λόγους έγινε χαιρετισμός από την 
Επιστημονική Υπεύθυνη του Ερευνητικού Έργου και Πρόεδρο του 
Συνεδρίου, Δρ. Ειρήνη Λεριού. 

 
 

http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/2ο-
διεθνές-επιστημονικό-συνέδριο-στην-παιδική-ευημερία-εναρκτήριοι-
λόγοι-ομιλία 
 

Ακολουθεί ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» και Project Manager του Ερευνητικού Έργου C.W.-SMILE, 
κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ίδρυση και το 
έργο του Χαμόγελου του Παιδιού, στους 4 τομείς δράσης του (βία, υγεία, 
εξαφάνιση και φτώχεια). Ενημερώνει για την ένταξη νέων 
προγραμμάτων δράσης με την άφιξη της πανδημίας, καθώς 
παρατηρήθηκε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Αναφορικά, τα 
προγράμματα αφορούν την αιμοδοσία, στέγαση, εκπαίδευση σε 
συνεργασία με την CISCO, εφαρμογές: για συναγερμό εξαφάνισης με την 
βοήθεια της COSMOTE, για επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με 
ψυχολόγους και ειδικούς σε συνεργασία με την I.T. Γενικής Διοίκησης 
της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας. Επιπροσθέτως, μας πληροφόρησε ότι 
το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης 10306. Παρουσίασε την άψογη συνεργατική σχέση 
του Ερευνητικού Έργου C.W.-SMILE και του Χαμόγελου του 
Παιδιού, υπογραμμίζοντας μέσω των ευρημάτων από την περσινή 
παρουσίαση της Δρ. Λεριού Ειρήνης, προτάσεις για την βελτίωση της 
παιδικής ευημερίας. Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι το Χαμόγελο του 
Παιδιού ορίζεται ως το Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας 
στην Ελλάδα. Εν κατακλείδι, ευχαρίστησε τους οργανωτές και 
συνεργάτες του συνεδρίου, ενώ, επιχειρεί να αφυπνίσει και να 
ευαισθητοποιήσει το κοινό για το ζήτημα της παιδικής ευημερίας. 

Ουσιαστικά, προβάλλει την έναρξη και εξέλιξη στις υπηρεσίες της 
οργάνωσης, όσο διογκώνονται οι ανασταλτικοί παράγοντες της παιδικής 
ευημερίας. Το ζήτημα αφορά δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς, αφού, 
συνεργάζονται άτομα από διαφορετικούς κλάδους για να επιτευχθεί ο 
στόχος. Προτρέπει το κοινό να αναλάβει δράση φέρνοντας 
προσωπικό παράδειγμα το Χαμόγελο του Παιδιού. 
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http://www.childrenwelfaresm.com/en/events-ανακοινώσεις/2nd-
virtual-international-conference-children’s-well-being-lecture-enrique 
 

Έπειτα, ακολούθησε ο εκπρόσωπος της UNICEF, Ανώτερος 
Σύμβουλος Στατιστικής και Επιτήρησης/Παρακολούθησης , 
Enrique Delamónica όπου εξέτασε και ανέδειξε την σημασία 2 
παραγόντων που απαρτίζουν τη μέτρηση της παιδικής ευημερίας. 
Συγκεκριμένα, θεσμικά/ιδρυματικά όπου γίνεται λόγος για την 
ανάπτυξη επίσημου στατιστικού συστήματος, κι μέσω 
εργαλείων/εφαρμογών. Κατέκρινε την απουσία μέτρου παιδικής 
φτώχειας στις αναπτυγμένες χώρες όπως η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, ενώ, εμβάθυνε στην σημασία της πενταετής 
παρουσίας του στην Ευρώπη. Επιπλέον, ξεχώρισε τα υλικά στοιχεία 
δίνοντας έμφαση στα άυλα που συγχρόνως απαρτίζουν την παιδική 
φτώχεια. Παραθέτει ερωτήσεις στο κοινό σχετικά με τη μέτρηση των 
άυλων στοιχείων και τον τρόπο συνδυασμού με την υλική πλευρά της 
παιδικής ευημερίας. Επιπροσθέτως, υποχρεωτική είναι η συλλογή 
δεδομένων για να τροποποιηθεί η δημόσια πολιτική. Τονίζει ότι τα 
εθνικά ιδρύματα/ινστιτούτα πρέπει με την ανάλυση να προβαίνουν σε 
δράση. Ενώ, έκανε σαφές ότι στο έργο της μέτρησης και της βελτίωσης 
της παιδικής ευημερίας απαραίτητη χρίζεται η συμμετοχή των παιδιών 
-είτε διαδικτυακά, είτε δια ζώσης-. Εν κατακλείδι, εξέφρασε τις 
ευχαριστίες και τις ευχές του για το συνέδριο. 

Ανακεφαλαιώνοντας, συγκίνησε το κοινό τονίζοντας ότι τα 
παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια καλή ποιότητα ζωής και είναι ανθρώπινες 
ψυχές!  
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http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/2ο-
διεθνές-επιστημονικό-συνέδριο-στην-παιδική-ευημερία-εναρκτήριοι-
λόγοι-ομιλί-1  
 

Τα ηνία ανέλαβε ο Περιφερειάρχης της Αττικής, κ. Γιώργος 
Πατούλης όπου εξέφρασε χαιρετισμούς, ευχαριστίες και 
συγχαρητήριες ευχές. Αναφορά έγινε στην υγειονομική κρίση, τις 
επιπτώσεις της πανδημίας και της καραντίνας ιδίως στους κινδύνους 
του διαδικτύου και την νέα μορφή “κανονικότητας”. Παρουσίασε το 
έργο δράσης της περιφέρειας Αττικής, μέσω του υπηρεσιακού κέντρου 
αντιμετώπισης την πανδημίας, του τηλεφωνικού κέντρου 1110 ως 
εγχειρίδιο καθοδήγησης για τους γονείς, του ανιδιοτελούς δικτύου 
παιδιάτρων σε σχολεία, του γραφείου ψυχολόγων, παροχής υπηρεσιών 
παιδιατρικής καθοδήγησης και υποστήριξης της παιδικής ψυχικής 
υγείας των Κ.Ε.Π. Τέλος, τονίζει ότι η παιδική ευημερία θα 
λειτουργήσει ως πυρήνας της καινούριας κοινωνικής πολιτικής 
μετά το πέρας της πανδημίας. 

Συγκεφαλαιώνοντας, παρουσιάζεται εκτενέστερα η επιρροή της 
πανδημίας στην παιδική ευημερία, στερώντας τους την ανεμελιά, το 
παιχνίδι και την επαφή με φίλους. Ο εγκλεισμός των παιδιών στιγμάτισε 
την ψυχοσύνθεση τους. Ως συμπέρασμα, η αποξένωση της ανθρώπινης 
επαφής επηρέασε σε μεγαλύτερο βαθμό τα άτομα μικρής ηλικίας που 
ακόμη διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους καθώς, το βίωσαν πιο 
έντονα σε σχέση με τους γονείς. Ενώ, ως βάση της κοινωνικής πολιτικής 
πρέπει να αποτελεί η παιδική ευημερία. 
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Εν συνεχεία, η Πρύτανις του Πάντειου Πανεπιστήμιου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κα. Χριστίνα Κουλούρη 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους εκ μέρους του Πανεπιστημίου. 
Τόνισε ότι η παιδική ευημερία είναι σημαντικός παράγοντας της 
κοινωνικής ευημερίας, προκαθορίζοντας το μέλλον μας. Εκθέτει τον 
πολυδιάστατο χαρακτήρα δράσης για την παιδική ευημερία και τους 
ποικίλους παράγοντες που την επηρεάζουν. Συγκεκριμένα, σημειώνει 
την απαραίτητη εξέταση των ανισοτήτων και οικονομικών 
παραγόντων, της ψηφιακής ενασχόλησης των παιδιών, του bullying, 
της σεξουαλικής κακοποίησης και της βίας. Προβάλλει την άμεση σχέση 
του Πάντειου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με 
το θέμα του συνεδρίου. Τέλος, συγχαίρει την Οργανωτική Επιτροπή για 
την διεξαγωγή του Συνεδρίου, ενώ, εύχεται την επιτυχία του συνεδρίου 
και σε ένα όμορφο καλοκαίρι. 

Εν κατακλείδι, η παιδική και κοινωνική ευημερία αποτελούν 
αλληλένδετους όρους, όποτε ό,τι προκαλεί την ρήξη της μίας επηρεάζει 
άμεσα την άλλη. Ενώ, προκειμένου υπάρξει βελτίωση, στοχεύουμε σε 
πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενασχόληση 
με το διαδίκτυο επηρεάζει την ζωή ενός παιδιού. 
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Τον τελευταίο λόγο είχε η Επιστημονική Υπεύθυνη του 
Ερευνητικού Έργου και Πρόεδρος του Συνεδρίου, Δρ. Ειρήνη 
Λεριού, η οποία αναφέρθηκε στον πολυδιάστατο χαρακτήρα της 
παιδικής ευημερίας, συνάμα, στην ύπαρξη ποικίλων 
προσεγγίσεων. Ενώ, κήρυξε την επίσημη έναρξη των διαδικασιών του 
συνεδρίου, με αναφορά στον κύριο σκοπό του. 

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ξεκινά με το 1o Morning Session 
(MS) στα ελληνικά, το οποίο περιλάμβανε εισηγήσεις που αφορούσαν 
την ψυχική, σωματική και στοματική υγεία ως παράγοντες της 
ευημερίας, την παιδική παχυσαρκία, τον δείκτη μάζας σώματος, την 
γονεϊκή εμπλοκή, το περιβάλλον, τους ψηφιακούς πολίτες έφηβους με 
τους κινδύνους του διαδικτύου και τις μετρήσεις της ευημερίας σε 
σχολικές περιόδους 2010-2018 και 2018-2019. 

Το επόμενο 1ο Afternoon Session (AS 1) στην ελληνική γλώσσα 
αφορά εισηγήσεις με θεματολογία την γυναίκα, την εκπαίδευση, την 
παιδική παχυσαρκία κατά την πανδημία, τις κοινωνικές ανισότητες 
στην υγεία και την παιδική ευημερία, καθώς και προτάσεις για 
οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές. Ενώ, στο 2ο Afternoon Session (AS 
2) κυρίως στην αγγλική γλώσσα, οι εισηγήσεις κάλυψαν θέματα όπως η 
παιδική εργασία και εκπαιδευτικές πολιτικές για την “κοινωνική τάξη” 
των Ρομά, την παιδική ευημερία μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
μεθοδολογίες για την ένταξη και υποδοχή παιδιών με αναπηρία. 
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν μέθοδοι σαν τον “Ήρεμο/Ασφαλή Τόπο” 
και εκπαιδευτικές προτάσεις - προγράμματα που καλλιεργούν τη 
φιλοζωϊκή και περιβαλλοντική συνείδηση. 

Κατά την διάρκεια του Evening Session (ES) στην αγγλική 
γλώσσα, η πρώτη εισήγηση έγινε από τον κ. Enrique Delamónica, όπου 
μας παρείχε πρόσφατες εκτιμήσεις για την παιδική φτώχεια στις 
αναπτυγμένες χώρες χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία, διαστάσεις και 
δείκτες. Αποτυπώνει και συνδέει την οικονομική και μη οικονομική 
πλευρά της παιδικής φτώχειας. Ενώ, συγχρόνως, παραθέτει προτάσεις 
για πολιτικές ευνοϊκές προς την παιδική ευημερία. 

Στην δεύτερη εισήγηση, από την Δρ. Raluca Buhaș, παρουσιάζει 
την έρευνά της σχετικά με την προεφηβική ψυχική ευημερία. 
Καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πέρα από την κουλτούρα και τους 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, η παιδική ευημερία επηρεάζεται 
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από το φύλο, την ηλικία, την παρουσία γονέα στην οικία, καθώς επίσης 
και από το οικογενειακό και σχολικό κλίμα που επικρατεί. 

Την τρίτη εισήγηση αναλαμβάνει η Δρ. Tihana Brkljačić με 
θέμα “Οι ευτυχισμένες μητέρες ανατρέφουν χαρούμενα παιδιά;”. 
Φανερώνει την σχέση μεταξύ γονεϊκής και παιδικής ευημερίας. 
Παρουσιάζει πίνακες δεδομένων από την έρευνά της και καταλήγει ότι 
μόνο η ευημερία της μητέρας συνδέεται με την παιδική ευημερία, 
εξηγώντας τους λόγους που ισχύει η σημασία της καλής ψυχολογικής 
κατάστασης της μητέρας στην ανατροφή ευτυχισμένων παιδιών. 

Ακολούθως, η Δρ. Ειρήνη Λεριού επισήμανε στην εισήγησή της 
το αρνητικό υπόβαθρο του θανατηφόρου ιού COVID-19 στην ευημερία 
των παιδιών που διαμένουν εντός της Αττικής. 

Ενώ, λόγος έγινε για την παιδική εργασία στις αναπτυγμένες 
χώρες και εν περίοδο πανδημίας. 

Στο τέλος της ημέρας έγινε συζήτηση μεταξύ των συνέδρων και 
των εισηγητών για τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο σύνολο τους. 
Η τρίτη μέρα του συνεδρίου, 11η Ιουλίου 2021 επίσης χωρισμένη σε 
Morning Session (MS), 1ο & 2ο Afternoon Session (AS1 & AS2), 
περιλάμβανε ευρεία θεματολογία εισηγήσεων, οι οποίες πρόσθεσαν 
αξία στο περιεχόμενο του συνεδρίου. 

Ειδικότερα, συμμετείχαν εισηγητές που εκπροσωπούν το 
Χαμόγελο του Παιδιού. Αρχικά, παρουσίασε η κα. Έλενα Παλούμπη 
με θέμα εισήγησης “Σχολείο και Ψυχική Ανθεκτικότητα” με πυρήνα την 
υποστήριξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. 

Στην συνέχεια, οι κα. Κωνσταντίνα Διονυσοπούλου, κα. 
Δανάη Αραβαντινού κι κα. Μαρίνα Διβριώτου, εξέθεσαν τις 
εκπαιδευτικές και οι ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές που επέφερε η 
πανδημία COVID-19 στα παιδιά που διαμένουν στα σπίτια του συλλόγου 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού». Επισημαίνοντας την αύξηση των 
περιπτώσεων παιδικής κακοποίησης & παραμέλησης με την καραντίνα. 
Έπειτα, ακολούθησε εισήγηση της κα. Κατερίνας Στεφανή με θέμα 
“Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα” που φέρνουν τα 
περιστατικά πένθους ή κάποιας βίαιης απώλειας και η τρέχουσα 
συγκυρία της πανδημίας. 

Ολοκληρώνονται οι εισηγήσεις του Χαμόγελου του Παιδιού με 
την κα. Φωτεινή Παπαδάτου, η οποία προτείνει την χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας VR -εικονικής πραγματικότητας- ως εργαλείο 
καταπολέμησης του εκφοβισμού. 

Οι επόμενες εισηγήσεις που ακολούθησαν περιλάμβαναν 
θέματα που αφορούσαν ευρύτερα την εκπαίδευση και ειδικότερα 
μορφές διαπαιδαγώγησης (όπως Freinet) στην εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση, προγράμματα πρόληψης, αντιλήψεις και απόψεις στις 
στρατηγικές μάθησης της τυπικής εκπαίδευσης των παιδιών 
προσφύγων, διαφοροποιημένη διδασκαλία χαρισματικών μαθητών, 
σχολικό εκφοβισμό και γονεϊκή εμπλοκή. Παράλληλα, εξετάστηκαν 
ζητήματα που αφορούν τον ψηφιακό κόσμο και το sexting στην εφηβική 
ηλικία. Ενώ, καλλιεργήθηκαν ποικίλες μορφές τεχνών όπως είναι η 
ζωγραφική, η λήψη φωτογραφιών και το αντίκτυπο της μουσειακής 
εκπαίδευσης που συνδέονται αδιαμφησβήτητα με την παιδική 
ευημερία.  

Στο τέλος της τρίτης ημέρας, οι εισηγητές και οι σύνεδροι 
συζήτησαν για τις εισηγήσεις, διατυπώνοντας σχόλια στις εισηγήσεις 
που παρουσιάστηκαν. Ενώ, στη συνέχεια ανακοινώθηκε το επίσημο 
κλείσιμο του 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την Παιδική 
Ευημερία. 

Συγκεφαλαιώνοντας, οι επιστημονικά άρτιες εισηγήσεις 
συνέθεσαν το υψηλού επιπέδου περιεχόμενο του συνεδρίου, η 



 

 

διενέργεια του οποίου, υπήρξε εποικοδομητική για όλους τους 
συμμετέχοντες, καθώς δια μέσου των τεκμηριωμένων εισηγήσεων που 
παρουσιάστηκαν αναδείχθηκαν κρίσιμα θέματα που άπτονται του 
ζητήματος της παιδικής ευημερίας. 

Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συνέδριο, 
όπως και για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Book of Abstracts και στο 
Πρόγραμμα του Συνεδρίου  σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο ακόλουθο 
link: http://www.childrenwelfaresm.com/el/announcements 
 

 
 
 
 
Γ) Επιτυχής Ολοκλήρωση, του 5ου Κύματος Δειγματοληψίας της 
Ποσοτικής Έρευνας, σε σχολεία στην Αττική και σε χώρους του 
Χαμόγελου του Παιδιού, 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 πέμπτο κύμα 
της έρευνας μας, ολοκληρώθηκε επιτυχώς για τα Σχολεία, τηρώντας όλα 
τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι 
προφυλάξεις που λήφθηκαν ήταν άπειρες, αυστηρές και καινοτόμες.   

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε και η  ποσοτική έρευνα του 5ου 
Κύματος, σε χώρους του Χαμόγελου του Παιδιού, τηρώντας όλα τα 
υποχρεωτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ενώ, οι επιπλέον 
προφυλάξεις που λήφθηκαν ήταν άπειρες, αυστηρές και καινοτόμες. 

  Το δείγμα του κύματος αυτού είναι 509 παιδιά, ενώ συνολικά 
από την αρχή του έργου έως σήμερα το δείγμα της έρευνας 
περιλαμβάνει 4.232  παιδιά. 

Επίσης υλοποιήθηκε η αποδελτίωση και η ανάλυση των 
δεδομένων του 5ου κύματος της έρευνας. 
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Δ) Με επιτυχία η παράδοση κάποιων επισυναπτόμενων των 
Παραδοτέων 6 και 12 του ερευνητικού έργου (αποτελέσματα του 5ου 
κύματος της έρευνας) 
      Με επιτυχία η παράδοση κάποιων επισυναπτόμενων των παραδοτέων 
6 (διοικητικού αντικειμένου) και 12 (φυσικού αντικειμένου) την 21η 
Αυγούστου 2021, στους αρμόδιους φορείς. Τα πλήρη παραδοτέα θα 
παραδοθούν τον Φεβρουάριο του 2022, λόγω παράτασης της έρευνας. Για 
περισσότερες πληροφορίες  σας παρακαλούμε μπορείτε να ανατρέξετε στο 
ακόλουθο link της σελίδας μας: 
http://www.childrenwelfaresm.com/el/έρευνα/αποτελέσματα-του-
5ου-γύρου-της-έρευνας 
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Το επόμενο Newsletter μας θα αποσταλεί μέχρι τις 21/11/2021 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. 
 
Ειρήνη Λεριού 
Η Επιστημονική Υπεύθυνη και η Διευθύντρια του Ερευνητικού Προγράμματος C.W.-SMILE 
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