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Σας αποστέλνω για δημοσίευση την ηλεκτρονική διεύθυνση με ολόκληρο το (C.W.-
SMILE) Working Paper 2019 καθώς συμμετείχα στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας 
στην περιοχή της Αττικής για την κατανόηση, μέτρηση και παρακολούθηση της ευημε-
ρίας των παιδιών. 
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Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας στην περιοχή της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν δύο 
συναντήσεις εργασίας, όπου συνολικά δεκαπέντε (15) εκπρόσωποι εξειδικευμένων 
φορέων που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ενδιαφερόμενες ομάδες, σε ζητήματα 
παιδικής ευημερίας. Τέτοιοι φορείς συμπεριλαμβάνουν Τμήματα Δήμων της Περιφέ-
ρειας Αττικής, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, το Υπουργείο Οικονομία και Ανά-
πτυξη και τον Συνήγορο του Παιδιού, εκπρόσωποι των οποίων κατέθεσαν την εμπει-
ρία, τις γνώσεις και τις προτάσεις τους, στη συζήτηση που έγινε για κάθε ηλικιακή ο-
μάδα των παιδιών (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) ξεχωριστά. Αυτό αποτέλεσε τη βάση 
του διαλόγου για την περαιτέρω εμβάθυνση στο ζήτημα της παιδικής ευημερίας στην 
περιοχή της Αττικής. 

Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη συνάντηση παρευρέθηκαν η κα. Σέβη Τσουκλίδη, κοι-
νωνική λειτουργός σε κέντρο στήριξης του «Χαμόγελου του Παιδιού», η κα Ρουμπίνη 
Τερζάκη, πρόεδρος του «Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family», κοινωνιολόγος και ερευ-
νήτρια, ο δρ.Αντώνης Γάκης, από την Περιφέρεια Αττικής, ο εκπρόσωπος την Ενο-
ριακής Νεανικής Εστίας Γκύζη κ. Αργύρης Μάντης, οι εκπρόσωποι του Κέντρου Κοι-
νότητας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, κα. Δήμητρα Κονιδάρη και κα Δήμητρα Στου-
γιάννου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κα Ανναλίζα 
Ευσταθίου, ενώ το Δίκτυο Δικαιωμάτων του Παιδιού συμμετείχε εκπροσωπούμενο 
από την κα. Φωτεινή Αβδελλή, υπεύθυνη του εργαστηρίου πολιτισμού του Δικτύου, 
την κα. Έφη Μάνσαλη, κοινωνική λειτουργό, και τον κ. Μιχάλη Παπαντωνόπουλο, 
ψυχολόγο. Στη δέυτερη συνάντηση συμμετείχαν η εκπρόσωπος του Δήμου Αμαρου-
σίου, κα. Ελένη Γιαννακοπούλου, κοινωνική λειτουργός, η κα Μαρία Γκανούρη, 
Project Manager στη HopeGenesis, η η εκπρόσωπος από το Δήμο Μεγαρέων κα Ε-
λένη Ρήγα, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτι-
σμού και Τουρισμού, η κα. Ελένη Τάνη, Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, 



2 
 

Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού επίσης στο Δήμο Μεγαρέων, και 
η κ. Μάγια Δημητριάδου, εκπρόσωπος του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμο Σα-
λαμίνας και της ΜΚΟ ΔΗΣΚΕΑΝ (Δημιουργική Σκέψη και Ανάπτυξη). Επιπλέον, προς 
συμπλήρωση και των πορισμάτων που προέκυψαν από τις δύο συναντήσεις πραγμα-
τοποιήθηκε επικοινωνία και συνέντευξη με την κα. Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου, Ειδική 
Επιστήμονα για τα Δικαιώματα του παιδιού στη Συνήγορο του Παιδιού, τμήματος της 
ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη. Τέλος, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη 
με την κ. Ελένη Τριανταφύλλου, Προϊστάμενη του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγ-
γύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.). Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της ποιοτικής 
έρευνας στον Καναδά, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από την επιστημονική υπεύθυνη 
στον Καναδά. Εκεί πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τον Ομότιμο Καθηγητή Alex 
Michalos και παροχή πρόσθετου βιβλιογραφικού υλικού, καθώς επίσης και επίσκεψη 
στο University of British Columbia στη West Mall, στο Βανκούβερ και στο Ερευνητικό 
τoυ Κέντρο, «Human Early Learning Partnership» και συνέντευξη στη Project Manager 
του καινοτόμου για την καταγραφή της παιδικής ευημερίας εργαλείου διά της χρήσης 

ερωτηματολογίων, «Middle Years Development Instrument», Lisa Pedrini.  

Συνεπώς, η ερευνητική ομάδα του CW-Smile ήρθε σε επαφή συνολικά με δεκαεννέα 
(19) εκπροσώπους αρμόδιων για την παιδική ευημερία φορέων, με τους οποίους 
πραγματοποίησε ομαδικές συναντήσεις εργασίας και προσωπικές συνεντεύξεις ανα-
φορικά με την ευημερία των παιδιών στην Αττική και στον Καναδά ανά κατηγορία ηλι-
κίας, για τη συλλογή πληροφοριών που θα ενισχύσει την εν λόγω προσπάθεια 

1.1 Εισαγωγή 

Σκοπός του παρόντος είναι να παραθέσει τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας που πραγ-
ματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων για την ευημερία των παιδιών, και 
γενικότερα για ζητήματα που αφορούν άμεσα τα παιδιά, στην περιφέρεια Αττικής. Ως 
τέτοιοι εμπειρογνώμονες κρίνονται οι τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι διαφόρων 
τομέων που σχετίζονται με την ευημερία των παιδιών, ο Συνήγορος του Πολίτη για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, εκπρόσωποι από ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων της κοινω-
νίας των πολιτών και δίκτυα, με αντικείμενο ενδιαφέροντος την ευημερία των παιδιών 
και βάσει των μελών των ομάδων στόχου ανά κατηγορία ηλικίας ή σχολικής κατηγο-
ρίας.  

Απώτερος στόχος αυτής της δραστηριότητας, είναι η αποκάλυψη της πολλαπλότητας 
των προοπτικών και προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας και των χαρακτηριστικών 
της, στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής, υπό το πρίσμα των διαφορετικών αρμό-
διων φορέων, για την επίτευξη συναίνεσης ως προς:  

• τον ορισμό της παιδικής φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο 
οικονομικό, κοινωνικο-πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της Αττικής,  

• τις διαστάσεις της παιδικής ευημερίας που έχουν μεγαλύτερη σημασία για 
το συγκεκριμένο πλαίσιο,  

• τους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκυρη μέτρηση 
της ευημερίας των παιδιών στην περιφέρεια Αττικής  

• και, τις σχετικές βαρύτητες τους 

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των πορισμάτων που θα προκύψουν από την ποιοτική 
έρευνα, θα διεξαχθούν συμπεράσματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη στο Working 
Paper 2019-02, σχετικά με την εφαρμογή και την κατασκευή των νέων υποδεικτών του 
νέου συνολικού δείκτη μας, που θα μας οδηγήσουν στη συλλογή δεδομένων για τη 
παιδική φτώχεια, όπου μέχρι τώρα δε συλλέγονταν σε τοπικό επίπεδο. 
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Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις, με αρμόδιους, για τα ζητήματα 
που αφορούν τα παιδιά, φορείς, όπου παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις που καλούνται 
να αντιμετωπιστούν, για την εξασφάλιση ευημερούσας διαβίωσης των παιδιών στο 

χώρο της Αττικής. Ακολουθούν λεπτομερώς τα όσα συζητήθηκαν.  

Η ποιοτική έρευνα συνεχίστηκε σε φορείς του εξωτερικού, συγκεκριμένα στον Καναδά, 
όπου έγιναν επαφές με ανθρώπους της επιστημονικής κοινότητας που έχουν αφιερώ-
σει πολυετή ερευνητική προσπάθεια για την παρακολούθηση της ευημερίας και την 
ορθή αποτύπωση της με σκοπό τη χάραξη πολιτικών που θα συντελέσουν στην ενί-
σχυση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών. Επίσης κατά τη διάρκεια αυτών των 
συναντήσεων, αναζητήθηκαν σχετικοί με τον δικό μας, δείκτες.  

Ως απόρροια των συναντήσεων αυτών, και της σχετικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε, 
η ερευνητική ομάδα κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. “Understanding, meas-
uring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The Smile” Working Paper 
2019 -01 5  

Τέλος, στο Παράρτημα του παρόντος Working Paper συμπεριλαμβάνονται περιλήψεις 
άρθρων της διεθνούς αρθρογραφίας για την ευημερία, από υλικό που μας παραχωρή-
θηκε ευγενικά από ειδικούς στον Καναδά. Το υλικό αυτό μελετήθηκε και παρουσιάζεται 
υπό μορφής περιλήψεων του περιεχομένου των άρθρων που συμπεριλαμβάνονται 
στη βιβλιογραφία, με τη βοήθεια των οποίων εξήχθησαν συμπεράσματα αναφορικά με 
τις τάσεις που υπάρχουν στη μέτρηση και αποτύπωση της παιδικής ευημερίας παγκο-
σμίως. 

http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w.-
smile_working_paper_2019-
01_0.pdf?fbclid=IwAR0EO5YvP62_95lBtWPEdOoz5tzDFNygXXfdEbqtwtAAmK-
QlEZKqOE_DnM 
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