
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ “ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ” 

 

https://www.milatora.gr/  

 

 

 

 

 

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” και το «YouSmile», το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό 

Δίκτυο Μαθητών και Μαθητριών του Οργανισμού με τη συνεργασία 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (E.A.N) υλοποιεί την 

πανελλαδική, ετήσια εκστρατεία “Μίλα Τώρα”. 

  

Η εκστρατεία εστιάζει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση ενάντια 

στο φαινόμενο της Ενδοσχολικής Βίας και τον Εκφοβισμό /  Bullying. 

  

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα, με 

διάφορες μορφές, που αφήνει ανεξίτηλα σημάδια στο σώμα, αλλά και στις ψυχές των 

παιδιών, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν παιδιά αυτοκτόνησαν λόγω του επίμονου και 

έντονου εκφοβισμού που βίωναν. 

https://www.milatora.gr/
https://www.hamogelo.gr/
https://www.hamogelo.gr/
https://www.yousmile.gr/
https://www.antibullying.eu/


  

Σε μόλις ένα τρίμηνο, από τον Σεπτέμβριο έως αρχές Δεκεμβρίου 2021, μέσω της 

Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 χειριστήκαμε σχεδόν 2 

περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού ανά σχολική μέρα. 

  

Η εκστρατεία ξεκινά την 9η Μαρτίου 2022, με αφορμή την 6η Μαρτίου 

αναγνωρισμένη στη χώρα μας ως Σχολική ημέρα ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και 

τον Εκφοβισμό. 

  

Καθόλη τη διάρκεια του έτους θα πραγματοποιηθούν δράσεις από το «YouSmile» και 

από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την εξειδικευμένη επιστημονική του ομάδα. 

  

Ενδεικτικά από την ομάδα μαθητών και μαθητριών «YouSmile»: 

  

• σύνταξη προτάσεων και κατάθεση στους συναρμόδιους φορείς 

• δημιουργία τηλεοπτικών spots 

• διαδικτυακές εκπομπές 

• podcasts 

  

Ενδεικτικά από “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και την επιστημονική του ομάδα: 

  

• διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου 

• διενέργεια έρευνας 

• ενέργειες με επικοινωνιακό χαρακτήρα με τη συμμετοχή αθλητών, επωνύμων κ.λ.π., 

τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots 

  

Σύμμαχοι και συνεργάτες στην εκστρατεία “Μίλα Τώρα” είναι η Ελληνική 

Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου, η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, το Διεθνές 

Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, τα ΕΛΤΑ και άλλοι. 

  

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αναγνωριστεί ευρωπαϊκά ως «Εθνικό Κέντρο 

ενάντια στην ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό» χάρη στις δράσεις και υπηρεσίες 

του πανελλαδικά σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

στο πλαίσιο σχετικού Συμφώνου συνεργασίας. 

  

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” συμμετέχει και έχει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, στο οποίο συμμετέχουν 21 φορείς από 14 

κράτη μέλη της ΕΕ. 

Στήριξε τις δράσεις μας 

για την πρόληψη κι αντιμετώπιση του Bullying 

19810 

ΚΑΛΕΣΕ Ή ΣΤΕΙΛΕ SMS ΣΤΟ  

*Κλήση στο 19810 από σταθερό ή κινητό (χρέωση: από σταθερό 2,60€ με ΦΠΑ και 

τέλος σταθερής τηλεφωνίας από κινητό 2,48€ με ΦΠΑ, εφαρμογή επιπλέον τέλους 

κινητής τηλεφωνίας) 

 

*SMS στο 19810 τη λέξη ΧΑΜΟΓΕΛΟ (χρέωση 2,48€ με ΦΠΑ, εφαρμογή επιπλέον 

τέλους κινητής τηλεφωνίας) 


