
Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» δίνει και πάλι τον πρώτο λόγο στα παιδιά. Τα παιδιά 

μιλάνε και εμείς ακούμε και πράττουμε! 

Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίνει 
και πάλι τον πρώτο λόγο στα παιδιά. Τα παιδιά μιλάνε και εμείς ακούμε και 

πράττουμε! 
Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, 
μαθητές της Ομάδας των Δικαιωμάτων των Παιδιών του Ευρωπαϊκού Μαθητικού 
Εθελοντικού Δικτύου YouSmile του Οργανισμού, μίλησαν για το φαινόμενο, 
εξέφρασαν  και αντάλλαξαν ιδέες και απόψεις με σκοπό να απευθύνουν έκκληση 
στους ενήλικες, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς αλλά και στην ευρύτερη 
κοινότητα, προκειμένου να σταθούμε όλοι ενάντια στο Bullying.  
  
Με σκοπό να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα για την καταπολέμηση του φαινομένου τα 
παιδιά του YouSmile και τα σχολεία όλης της Ελλάδας ένωσαν τη φωνή τους ζητώντας 
από μας τους μεγάλους να αναλάβουμε την ευθύνη βρίσκοντας λύσεις αλλά και από τους 
συνομήλικούς τους να νικήσουν τον φόβο και να σπάσουν τη σιωπή. Ποτέ ξανά! ήταν 
η  φράση που βγήκε από το στόμα όλων των παιδιών, με αφορμή το ομότιτλο video που 
φτιάχτηκε την ίδια μέρα από την απώλεια του 15χρονου μαθητή στην Αργυρούπολη.  
Στην έκκληση αυτή ανταποκρίθηκε άμεσα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος. «Ο λόγος ΤΩΡΑ στα παιδιά! Εμείς στο 

Χαμόγελο κουραστήκαμε να μιλάμε, τα λόγια πλέον δεν αρκούν, χρειαζόμαστε επειγόντως 
πράξεις. Σήμερα δίνουμε βήμα στα παιδιά να ακουστούν, να πουν αυτό που πιστεύουν, 
να δράσουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο απέναντι στη φρίκη της ενδοσχολικής βίας. 
Τα παιδιά ταλαιπωρούνται και σε οποιαδήποτε θέση κι αν βρεθούν είτε αυτού που δέχεται 
είτε εκείνου που ασκεί βία  πρέπει να μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται εξίσου βοήθεια» 

δήλωσε ο κ. Γιαννόπουλος συμπληρώνοντας: «Όλοι εμείς στο Χαμόγελο είμαστε ενάντια 

στην αυστηροποίηση των Νόμων με σκοπό την τιμωρία και τον ποινικό στιγματισμό των 
παιδιών.  Γι΄ αυτό βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά τόσο σε προληπτικό, συμβουλευτικό 

επίπεδο όσο και θεραπευτικό. Ας αποδεχτούμε ότι τα παιδιά μας έχουν τη δική τους φωνή 

κι ας τα ακούσουμε, ας τα παρατηρήσουμε, ας τα θωρακίσουμε για να γίνουν οι ενήλικες 
που θα κάνουν την κοινωνία μας καλύτερη».  
  
Κλείνοντας τη συνάντηση προβλήθηκαν τα έργα μαθητών και μαθητριών από όλη 
την Ελλάδα, με κεντρικό σύνθημα «Μίλα τώρα», όπου με ευφάνταστο και 
δημιουργικό τρόπο παρουσιάζουν τα μηνύματά τους για τον Σχολικό Εκφοβισμό. 
Η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιείται για 6η συνεχόμενη χρονιά σε 
συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Φέτος συμμετείχαν 
περισσότερα από 150 σχολεία και περισσότεροι από 5.000 μαθητές και 
μαθήτριες, από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.  Όλα τα έργα προβάλλονται στο 
https://milatora.gr/schools/  
  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», έχοντας την προεδρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του 
Σχολικού Εκφοβισμού (European Antibullying Network) θέτει όλες τις υπηρεσίες του στη 
διάθεση των παιδιών, γονέων και κηδεμόνων αλλά και της σχολικής κοινότητας στην 
Ελλάδα, αναπτύσσει δράσεις και εργαλεία τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε 



επίπεδο παρέμβασης και θεραπείας για κάθε παιδί που εμπλέκεται σε περιστατικά 
εκφοβισμού. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης με 
θεματική την Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό σε 14.735 μαθητές, 2.483 γονείς και 
κηδεμόνες και 333 εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο επισκέψεων σε σχολεία όλης της 
Ελλάδας. Ενώ η «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης για παιδιά 116111» παρείχε 
συμβουλευτική στήριξη σε 447 παιδιά που κάλεσαν για θέματα εκφοβισμού.  
Επιπλέον, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2014 λειτουργεί το πρωτοπόρο 
στην Ελλάδα Κέντρο Ημέρας «Σπίτι του Παιδιού» το οποίο παρέχει θεραπευτικές 
υπηρεσίες σε παιδιά  που εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού.  
Με αφορμή την 6η Μαρτίου, Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του 
εκφοβισμού, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνει από τη Δευτέρα 4 Μαρτίου έως και 
την Κυριακή 10 Μαρτίου  Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης & Κινητοποίησης μαθητών, 
γονέων κι εκπαιδευτικών σχετικά με το φαινόμενο. 
Η εβδομάδα Ευαισθητοποίησης & Κινητοποίησης σε μαθητές, γονείς & 
εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει: 
●Επικοινωνιακό υλικό της καμπάνιας ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ 
-Στο YouTube: https://youtu.be/izomjw2etu0 
-Στο Facebook:  https://www.facebook.com/hamogelo.org/videos/272704753644849/ 
-Στο Instagram: https://www.instagram.com/p/Bun0eEtIkVP/  
-ΣτοTwitter: https://twitter.com/hamogelo/status/970656216761425926   
Μοιραστείτε τα και στα δικά σας Social Media με τα hashtag #MilaTora #StopBullying 
milatora.gr 
 
● Μηνύματα μαθητών από σχολεία της Ελλάδας 
Με κεντρικό μας σύνθημα ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ σχολεία από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν και 
δημιουργούν με το δικό τους μοναδικό τρόπο το μήνυμα. Οι ενέργειες προβάλλονται από 
τα Ψηφιακά Μέσα του Οργανισμού. Δείτε τα έργα των παιδιών https://milatora.gr/schools/ 
  
● Διαδραστικές παρεμβάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς 
Παράλληλα στα σχολεία πραγματοποιούνται από Ψυχολόγους του οργανισμού 
πανελλαδικά (όπως γίνεται και κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου) διαδραστικές 
παρεμβάσεις στους μαθητές με βάση μία κοινωνική ιστορία ενός παιδιού που του ασκούν 
Bullying. Αξίζει να σημειωθεί ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναγνωρίζοντας τον 
καθοριστικό ρόλο της σχολικής κοινότητας στην Πρόληψη πραγματοποιεί οργανωμένες 
διαδραστικές, βιωματικές δράσεις από εξειδικευμένη ομάδα Ψυχολόγων που 
απευθύνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και 
κηδεμόνες. Η δράση υλοποιείται πανελλαδικά από το 2009, στο πλαίσιο Συμφώνου 
Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το οποίο 
επικαιροποιήθηκε πρόσφατα, και σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού 
Έργου, τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας, τις Περιφέρειες και τους Δήμους. 
  

 


