
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2021 

  
6η Μαρτίου: Σχολική Ημέρα Ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμό 

 
Περισσότεροι από 8.000 μαθητές / μαθήτριες και πάνω από 400 σχολεία σε όλη 

την Ελλάδα συμμετείχαν φέτος στην Πανελλαδική Καμπάνια #milatora2021 
που πραγματοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 

Παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας ένωσαν τις φωνές τους και έστειλαν ηχηρά 
μηνύματα ενάντια στη μάστιγα του Bullying. Ας τα ακούσουμε!  

 
Λόγω τεράστιας συμμετοχής δόθηκε παράταση στα σχολεία έως 12/3 για την 

αποστολή των μηνυμάτων τους, που προβάλλονται στο milatora.gr 
 

#milatora2021 
  
Με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με αφορμή την 6η 
Μαρτίου, Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, το Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Μαθητικό Δίκτυο YouSmile του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
πραγματοποίησε Διαδικτυακή Εκδήλωση στο πλαίσιο της καμπάνιας #milatora2021, την 
Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021. 
 
Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν μαθητές και μαθήτριες καθώς και οι έφηβοι και 
έφηβες μέλη της «Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού» που έχει συγκροτήσει το YouSmile, 
οι οποίοι μίλησαν για το φαινόμενο, αναδεικνύοντας το κρίσιμο ζήτημα του Διαδικτυακού 
Bullying, που ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις, 
απειλώντας την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών.  
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε: 
 
● Παρουσίαση των προτάσεων για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση του φαινομένου 
από την Ομάδα Δικαιωμάτων του Παιδιού του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Μαθητικού 
Δικτύου «YouSmile» 
● Παρουσίαση των έργων που δημιούργησαν μαθητές και μαθήτριες από σχολεία 
πανελλαδικά, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην καμπάνια #milatora2021 



● Παρουσίαση του video που ετοίμασαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Μαθητικού 
Δικτύου YouSmile με θέμα το Cyber Bullying. Tο συγκεκριμένο σποτ αποτέλεσε το 
έναυσμα πολλά παιδιά να βρουν το θάρρος να επικοινωνήσουν στην Γραμμή SOS 
1056, ή στο CHAT1056 και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού να 
μιλήσουν ανοικτά και να φανερώσουν ότι υποφέρουν από τη φρίκη του 
εκφοβισμού.  
 
Την εκδήλωση χαιρέτισε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως η 
οποία μεταξύ άλλων τόνισε: «Η σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση συνιστά μια αφορμή να 
ενώσουμε τις φωνές μας και να πούμε ένα δυνατό ΌΧΙ στη σχολική Βία και στον εκφοβισμό. 
Ως Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουμε αναλάβει δράσεις ώστε κανένα παιδί να 
μη νιώθει μόνο, ανυπεράσπιστο, εκτεθειμένο. Μεταξύ άλλων, προχωράμε σε 
ενημερωτικές καμπάνιες με Οργανισμούς, Ιδιώτες, Υπουργεία, με «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» που είναι πολύτιμος συνεργάτης και άλλους. Φέτος που η τηλε-εκπαίδευση μπήκε 
σε όλα τα σπίτια, η προστασία από τους κινδύνους του Διαδικτύου αναδεικνύεται πιο 
επίκαιρη από ποτέ. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλους τους συντελεστές για τις 
πρωτοβουλίες και τις δράσεις σας, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών 
στο θέμα της σχολικής βίας, κατά του εκφοβισμού, του Bullying και του Cyberbullying. Ένα 
είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε μέσα από τη σημερινή διαδικτυακή 
εκδήλωση: Μιλήστε! Mιλήστε Τώρα! Κανένα παιδί δεν είναι μόνο». 
 
Στην εκδήλωση συμμετείχε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, 
η οποία αναφέρθηκε στην 6η Μαρτίου, ως μία μέρα για σκέψη, προβληματισμό και δράση. 
Αναφερόμενη στο φαινόμενο του Cyberbullying τόνισε: «Ο διαδικτυακός εκφοβισμός 
παρουσιάζει έξαρση στη χώρα μας, όπως και διεθνώς. Για την αντιμετώπιση και τον 
περιορισμό του απαιτείται συνεχής μελέτη και ανάδειξη των αιτιών που τον δημιουργούν, 
συνεργασία ειδικών, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, καθώς και θέσπιση νομοθετικού 
πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. 
Γιατί η ουσία δεν είναι να απαγορεύσουμε στα παιδιά τη χρήση του διαδικτύου αλλά 
να τα μάθουμε να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα και να 
προστατεύονται από τις αρνητικές επιπτώσεις». 
 
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης ο οποίος 
μεταξύ άλλων δήλωσε: «Το Bullying είναι ένα νοσηρό φαινόμενο που εξαπλώνεται και 
λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Δεν απασχολεί μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά 
πλέον αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα. Συνδέεται ευθέως με τον ρατσισμό απέναντι σε κάθε 
είδους ανισότητες, την κανονικοποίηση της Βίας, αλλά και τη ρητορική του μίσους. Το θέμα 
της παρενόχλησης και της κακοποίησης, ιδίως των ανηλίκων, αποτελεί ένα εξαιρετικά 
σημαντικό ζήτημα και στον τομέα του αθλητισμού.» Ο κ. Αυγενάκης περαιτέρω αναφέρθηκε 
στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Υπουργείο Αθλητισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Σύμφωνο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενάντια σε κάθε μορφή Βίας. 
 
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, (ΕΑΝ - European Antibullying 
Network) Κώστας Γιαννόπουλος, δήλωσε:«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γιατί χιλιάδες 
μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων, από κάθε γωνιά της Ελλάδας παρά τις 
δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των παιδιών εθελοντών 
του ΥουSmile για να πουν ένα δυνατό ΟΧΙ στο Bullying και να ενώσουν τις φωνές τους για 
να μην υποφέρει κανένα παιδί. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας που ως καθ’ ύλιν 
αρμόδιο μας δίνει τη δυνατότητα να συμβάλουμε και εμείς στον αγώνα ενάντια στην 
Eνδοσχολική Βία και τον εκφοβισμό με τις γνώσεις και την πολυετή εμπειρία μας με παιδιά. 
Στον καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, 
προσθέτουμε νέες δράσεις στα ήδη υπάρχοντα εργαλεία και στις δραστηριότητες του 
Οργανισμού μας. Ιδρύσαμε την Ακαδημία Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης «Smile 
Academy» για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και στάσεων ζωής 



μικρών και μεγάλων, με απώτερο σκοπό την ευημερία των παιδιών σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής τους». 
 
Ο Ψυχολόγος και Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά 
Θύματα Εκμετάλλευσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Στέφανος 
Αλεβίζος αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του φαινομένου μεταφέροντας το μήνυμα της αξίας 
του αλληλοσεβασμού μεταξύ των μελών της κοινωνίας μας και υπογραμμίζοντας ότι «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την Γραμμή SOS 1056 αλλά και τις Δράσεις Πρόληψης 
και Ευαισθητοποίησης που υλοποιεί στην εκπαιδευτική κοινότητα, βρίσκεται σταθερά 
δίπλα σε κάθε παιδί, σε κάθε γονιό και εκπαιδευτικό. 
 
Από το 2013 «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο έχει και την Προεδρία στο Δ.Σ. του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου ενάντια στην Ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό (EAN-European 
Antibullying Network) και το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Δίκτυο Μαθητών του Οργανισμού 
«ΥouSmile», έχει ξεκινήσει την καμπάνια #milatora, η οποία είναι εγκεκριμένη από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εστιάζει στο φαινόμενο του σχολικού 
εκφοβισμού. Μάλιστα, η καμπάνια #milatora αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Γίνομαι Εθελοντής - Υπερασπίζομαι τα Δικαιώματά μου» του 
Οργανισμού, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
 
Από το 2013 και μέχρι σήμερα στην καμπάνια #milatora, έχουν συμμετάσχει ενεργά 
22.000 μαθητές και μαθήτριες από 800 σχολεία α΄βάθμιας και β΄βάθμιας 
εκπαίδευσης πανελλαδικά. 
 
Με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία της Αναμνηστικής Σειράς Γραμματοσήμων «Παιδί 
και Γραμματόσημο», που είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση του εκφοβισμού, τα 
Ελληνικά Ταχυδρομεία σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κατέκλυσαν όλα τα 
σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αφίσες που μετέφεραν το 
ηχηρό μήνυμα «Stop Bullying». Η δράση, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 
 
Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ 
https://www.youtube.com/watch?v=0TB_ZYdRSME 
 
Τις θέσεις και προτάσεις των παιδιών μπορείτε να τις διαβάσετε εδώ 
 
Το video «Πες μου ότι σου κάνουν Bullying» μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ 
https://www.youtube.com/watch?v=g_c2JyT6kMM 
  
Πλάνα και δηλώσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε / κατεβάσετε εδώ 
https://drive.google.com/drive/folders/1_oOvKC0rlnboNs3hRvOV2vesSulsOaC5?usp=sh
aring 
  
Περισσότερες πληροφορίες: 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
Τηλ. 210-3306140 
press@hamogelo.gr 
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