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ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
 

 
 
 
 

 
 
 

Η Ομάδα Σχολικής Διαμεσολάβησης και 
η Ομάδα Εθελοντισμού της Λεοντείου 
Σχολής Νέας Σμύρνης, με αφορμή την 
Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής 
βίας και του εκφοβισμού, συνεργάστηκαν 
και συμμετείχαν ενεργά στη δράση «Μίλα 
Τώρα», που διοργάνωσε το «Χαμόγελο 
του Παιδιού». 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
 
           Η σημερινή μας εποχή, μία εποχή βαθιάς κρίσης των υλικών αλλά, ιδιαιτέρως, την 
ηθικών αξιών, χαρακτηρίζεται και από το φαινόμενο της βίας σε όλες τις μορφές της. Το 
σύγχρονο σχολείο, ως μικρόκοσμος, αντιμετωπίζει συχνά περιστατικά βίας που 
εκδηλώνονται ή υποβόσκουν μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
           Το δικό μας σχολείο, η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης, είναι ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένο απέναντι στην εμφάνιση, εκδήλωση και, πιθανή, συγκάλυψη της 
ενδοσχολικής βίας. Όταν οι κανόνες ηθικής και δικαίου διασαφηνίζουν την απόρριψη κάθε 
μορφής βίας στην κοινωνική πραγματικότητα, το σχολείο μας κραυγάζει την 
περιθωριοποίηση κάθε μορφής βίας στη σχολική μας πραγματικότητα. Με ποιον τρόπο; Με 
τη φωνή των ίδιων των παιδιών.  
         Τα παιδιά είναι ο πυρήνας της σχολικής ζωής και για αυτόν τον λόγο στρέφεται το 
ενδιαφέρον μας σε αυτά. Είναι τα παιδιά που ζουν καθημερινά το σχολείο και βλέπουν, 
βιώνουν ή και ασκούν τα ίδια μορφές βίας. Ορισμένα από αυτά εσωτερικεύουν το βίωμα 
ενώ άλλα το εξωτερικεύουν. Ορισμένα επίσης εθελοτυφλούν. 
         Ο δικός μας στόχος ήταν, μέσα από τη συνεργασία δυο διαφορετικών ομάδων 
ευαισθητοποιημένων παιδιών, των εθελοντών και των διαμεσολαβητών και μέσα από τη 
συγκεκριμένη δράση που περιγράφεται στη συνέχεια, να βρούμε τρόπους να παρέχουμε στα 
παιδιά του σχολείου μας άμεσες και εφαρμόσιμες λύσεις απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή 
της ενδοσχολικής βίας. Έτσι, ισχυροποιήσαμε την κρίση, τη φωνή, τον ρόλο και την ευελιξία 
των παιδιών πάνω σε ένα θέμα που τα αφορά άμεσα και που, για πολύ καιρό, τα 
αποδυνάμωνε απέναντι στους άλλους αλλά και, κυρίως, απέναντι στον εαυτό τους. 

 
Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές, 

Πετράκη Ειρήνη, Πουλημένου Ελένη 
Σουγιούλ Αλκαίος-Γεώργιος, Φουρναράκης Φίλιππος 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
It is undoubtedly true that violence is present in many forms in today’s society. School 

communities, which reflect social reality to a big extent, often have to face incidents involving 

violence among their members. 

Our school, Leonteios School of Nea Smyrni, has never ignored cases of bullying against its 

students, and has never wished to cover up such cases. We are acutely aware that society 

rejects all forms of violence, therefore we take a stand against violent behaviours that appear 

in our midst. The best means of communicating our beliefs is through our children’s voices. 

Since children are the core of a school community, it is only natural that we should turn to 

them for guidance in our actions. They are the ones who witness, experience, or even engage 

in acts of violence. They are the ones whose voices need to be heard. 

With our campaign Speak Now! we aimed to help our students come up with immediate and 

viable ways of dealing with bullying. The team spirit that emerged through the cooperation 

of two different groups, made their judgement, as well as their voice, stronger. Together we 

were able to redefine their role when they need to face up to school violence. It was about 

time they stopped feeling weak and took the matter into their own hands. 

The teachers in charge 

Eirene Petraki, Eleni Poulimenou 

Alkaios Souyoul, Philippos Fournarakis  
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ΔΡΑΣΗ: ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ! 
 
 
 
 

Η σχολική χρονιά 2020 – 2021 χαρακτηρίστηκε από την  τηλεκπαίδευση  για μεγάλο 

χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μπουν σε αναμονή 

πολλές δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί, αφού η φυσική παρουσία των μαθητών 

και των καθηγητών δεν ήταν εφικτή. 

Μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, ήταν μεγάλη η χαρά μας όταν, τον Φεβρουάριο 

του 2021, μας ενημέρωσε η οργάνωση Το Χαμόγελο του Παιδιού για μια πανελλαδική δράση 

που θα διοργάνωνε τον Μάρτιο. Ζητούσαν την έμπρακτη συμμετοχή των μαθητών μας 

ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό, σε μια δράση η οποία περιλάμβανε σχολεία απ’ όλη την 

Ελλάδα. Το δικό μας σχολείο επιλέχτηκε να εκπροσωπήσει την Αττική. Η ιδέα ήταν να 

ενώσουν όλα τα παιδιά τις φωνές τους και να μιλήσουν ενάντια στη σχολική βία, 

προτρέποντας όλους τους μαθητές να κάνουν το ίδιο. Γι’ αυτό ονόμασαν την πρωτοβουλία 

αυτή Μίλα Τώρα!  

Το σχολείο μας διαθέτει ήδη ομάδες παιδιών που είναι ευαισθητοποιημένα απέναντι 

στη χρήση βίας στο σχολικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά, δυο διαφορετικές ομάδες 

ευαισθητοποιημένων μαθητών και μαθητριών συμπράττουν. Η πρώτη ομάδα είναι η 

ομάδα εθελοντισμού, 

  
με υπεύθυνους καθηγητές την κα Πουλημένου Ελένη και τον κ. Φουρναράκη Φίλιππο. Ο 

σκοπός της ομάδας είναι η εθελοντική προσφορά σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη 

από βοήθεια και στήριξη. Η δεύτερη ομάδα ονομάζεται Ομάδα Σχολικής Διαμεσολάβησης, 

 

με υπεύθυνους καθηγητές την κα Πετράκη Ειρήνη και τον κ. Σουγιούλ Αλκαίο. Πρόκειται για 

μαθητές εκπαιδευμένους από την προηγούμενη σχολική χρονιά (2019 – 2020) να χτίζουν 
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γέφυρες επικοινωνίας, ώστε οι διαφορές ανάμεσα σε συμμαθητές τους να επιλύονται με 

ειρηνικό τρόπο, μέσα από τον διάλογο. Οι μαθητές των δύο αυτών ομάδων ήταν οι πιο 

κατάλληλοι για να δραστηριοποιηθούν, καθώς η ενδοσχολική βία μπορεί να πάρει πολλές 

μορφές, ακόμα και την περίοδο του εγκλεισμού. Με την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών 

να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το διαδίκτυο, η λεκτική βία και τα κακόβουλα σχόλια 

είναι δυστυχώς ένας κίνδυνος υπαρκτός για την ψυχική υγεία των παιδιών. Η ευκαιρία να 

γίνει κάτι γι’ αυτό είχε παρουσιαστεί και δεν επρόκειτο να την αφήσουμε να πάει χαμένη… 

 

Στις 16 Φεβρουαρίου 2021 δημιουργήθηκε στην ψηφιακή πλατφόρμα Microsoft 

Teams μια Ομάδα Διαμεσολαβητών – Εθελοντών, στην οποία συμμετείχαν οι μαθητές των 

δύο ομάδων και οι υπεύθυνοι καθηγητές. Ήταν ο καλύτερος δυνατός δίαυλος επικοινωνίας, 

αφού δεν μπορούσαμε να συναντηθούμε δια ζώσης. Καθηγητές και μαθητές μπορούσαν 

έτσι να συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις, να αλληλογραφούν μεταξύ τους και να 

ανταλλάσουν ιδέες και απόψεις. 



ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΔΡΑΣΗ: ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ – Σχολικό Έτος 2020-21 
 

 6 

 

Η πρώτη τηλεδιάσκεψη όλων των μαθητών με τους υπεύθυνους καθηγητές των 

ομάδων έγινε στις 19 Φεβρουαρίου 2021. Εξηγήσαμε στους μαθητές ότι το σχολείο μας είχε 

επιλεγεί για να εκπροσωπήσει την 

Αττική στην πανελλαδική δράση Μίλα 

Τώρα! και στη συνέχεια τους εξηγήσαμε 

τον τρόπο συμμετοχής μας: οι μαθητές 

μας θα επιστράτευαν τη 

δημιουργικότητα και τη φαντασία τους 

για να μιλήσουν ενάντια στη σχολική 

βία. Μπορούσαν να ζωγραφίσουν, να 

γράψουν το δικό τους μήνυμα, να πουν 

τη δική τους ιστορία, ή να τη δείξουν 

μέσα από ένα θεατρικό δρώμενο μέσω 

ενός βίντεο. Τα χρονικά περιθώρια 

ωστόσο ήταν μικρά. Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους τέσσερις μέρες για να βρουν και να 

δημιουργήσουν τα μηνύματά τους. Χρειαζόταν χρόνος στη συνέχεια για να γίνει σύνθεση 

των πονημάτων των παιδιών σε ένα ενιαίο βίντεο, το οποίο θα στέλναμε στο Χαμόγελο του 

Παιδιού. 

 

Οι μαθητές και των δύο ομάδων ανταποκρίθηκαν άμεσα. Μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 

είχε συγκεντρωθεί αρκετό υλικό, από 13 μαθητές και μαθήτριες, το οποίο στη συνέχεια 

επιμελήθηκαν οι υπεύθυνοι καθηγητές. 

Δημιουργήθηκε ένα βίντεο όπου οι μαθητές της 

Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης εξηγούν, ο καθένας 

με το δικό του τρόπο, τι είναι σχολικός εκφοβισμός 

και πώς διαχωρίζεται από τον αστεϊσμό. Στη συνέχεια 

έδωσαν το μήνυμα ότι δεν αφήνουμε τη βία να μας 

νικήσει, αλλά ενώνουμε όλοι τις φωνές μας ενάντια 

σε κάθε συμπεριφορά που μας ενοχλεί. Προτάθηκαν 

επίσης μουσικά κομμάτια για την επένδυση του ενιαίου πονήματος.  
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Για να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ: https://youtu.be/r_P1VFNUTMk 

 

Στις 26 Φεβρουαρίου, σε μια δεύτερη τηλεδιάσκεψη, οι μαθητές παρακολούθησαν το 

βίντεο στο οποίο είχαν συμπεριληφθεί όλες σχεδόν οι ιδέες τους. Έκαναν τις δικές τους 

παρατηρήσεις και μέσα από αυτές έγιναν τροποποιήσεις και βελτιώσεις για να καταλήξουμε 

στο τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό βίντεο παραδόθηκε στο Χαμόγελο του Παιδιού στις 28 

Φεβρουαρίου.  

Η δράση είχε προγραμματιστεί να 

πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου. Το 

Χαμόγελο του Παιδιού θα έδειχνε εκείνο το 

πρωί, σε ζωντανή αναμετάδοση, όλες τις 

συμμετοχές των σχολείων, ανάμεσα στις 

οποίες θα ήταν και η δική μας. 

Θεωρήσαμε ότι η προσπάθεια των 

μαθητών, αλλά και το ίδιο το θέμα της 

δράσης δεν μπορούσε να εξαντληθεί με την 

απλή παρακολούθηση του βίντεο. Για το 

λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στους 

μαθητές του σχολείου μας με ανώνυμη 

συμπλήρωση, με ερωτήσεις που 

εξερευνούσαν συγκεκριμένες πτυχές του 

βίντεο, αλλά και το ίδιο το φαινόμενο της 

σχολικής βίας. Για να δείτε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ: 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DUGvdRT3mUmnT3mYS2JMU66HEO0gtJtFiPv

c6syogaRUOVc4WDBTVFQ0MUFITUVGMkdUTEFaQ1JNSi4u&sharetoken=DTpEKRJKv1NbWZKJ68EW 

 

Στις 5 Μαρτίου το πρωί ήταν όλα έτοιμα. Ολόκληρη η μαθητική κοινότητα της 

Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης ήταν σε τηλεδιάσκεψη που διήρκησε δύο διδακτικές ώρες 

και παρακολούθησε το πόνημα των συμμαθητών της. Στη συνέχεια κλήθηκαν όλοι οι 

μαθητές να απαντήσουν στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο από τους υπολογιστές τους και 

να καταθέσουν τις ιδέες τους. Κατόπιν, συνδεθήκαμε όλοι στη ζωντανή αναμετάδοση που 

 
Η αφίσα που έφτιαξαν για τη συγκεκριμένη 
δράση μαθήτριες και μαθητές των ομάδων 
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ξεκίνησε από το Χαμόγελο του Παιδιού και παρακολουθήσαμε τις συμμετοχές από σχολεία 

όλης της χώρας. Η δράση εκείνης της ημέρας έληξε με συζήτηση σε κάθε τάξη, καθώς οι 

μαθητές μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους από αυτά που μόλις είχαν δει και ακούσει. 

Πιστεύουμε ότι για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σχολικής βίας χρειάζεται 

διαρκής εγρήγορση και προσπάθεια. Για τον λόγο αυτό δεν σταματήσαμε τη δράση μας 

εκείνη την ημέρα. Αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τις απαντήσεις των παιδιών από το 

ερωτηματολόγιο, στις οποίες οι μαθητές μας καταθέτουν τις απόψεις τους για τον σχολικό 

εκφοβισμό μαζί με ιδέες για την καταπολέμησή του. Οι μαθητές των δύο ομάδων έχουν 

αναλάβει να μελετήσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα, ώστε να διεξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για τη γνώμη της σχολικής κοινότητας, να 

προωθηθεί η δημοσίευση των δεδομένων και η 

αξιοποίηση των προτάσεων των μαθητών.  

Πολύτιμο και απτό αποτέλεσμα της δράσης αυτής 

για όλη τη σχολική μας κοινότητα υπήρξε το γεγονός ότι 

όλοι οι μαθητές ενημερώθηκαν, μέσα από το 

ερωτηματολόγιο, για την ύπαρξη και χρήση των κουτιών 

της Διαμεσολάβησης που βρίσκονται σε διάφορα σημεία 

του σχολείου μας. Τα κουτιά αυτά άγγιξαν τη συνείδηση 

των παιδιών ως ένας «εύκολος» δίαυλος για την υποδοχή 

κάθε είδους καταγγελίας. Έτσι τα παιδιά νιώθουν ότι 

μπορούν να έχουν «φωνή» ακόμη και με αυτόν τον 
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διακριτικό τρόπο, κάτι που ενισχύει σημαντικά και την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων που 

λειτουργεί στο σχολείο μας με της ευθύνη της κας Ειρήνης Πετράκη.  

Θεωρούμε ότι με τέτοιου είδους δράσεις μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε την 

συντριπτική πλειονότητα των παιδιών να μην αγνοούν τις μορφές βίας που υπάρχουν γύρω 

τους. Με τη δυναμική συμμετοχή όλων μας, το σχολείο μας μπορεί και πρέπει να αποτελεί 

ένα ασφαλές και χαρούμενο περιβάλλον  για όλους τους μαθητές. 
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CAMPAIGN: SPEAK NOW! 
 
 
 
 
In February 2021, the child welfare organization The Smile of the Child contacted us about 

participating in their national campaign against bullying. We decided we had school students 

who could live up to the task despite the ongoing lockdown, which had kept schools closed 

since November 2020. 

 

Two of our school clubs consist of students with increased awareness against violence in all 

its forms and decided to cooperate. LeoninAction students, led by Ms. Eleni Poulimenou and 

Mr. Philippos Fournarakis, are committed to helping and supporting people in any kind of 

need. Peer Mediation students, led by Ms. Eirene Petraki and Mr. Alkeos Souyoul, are trained 

to help resolve conflicts in the school environment in a non-violent way. They all joined forces 

to create a video which was included in the national campaign against bullying called Speak 

Now!  
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Teleconferences were the main tool of communication between students and teachers. 

Although we were physically apart, the enthusiasm for the task at hand created a team spirit 

which made things run smoothly and helped us enjoy the project. This spirit enabled our 

students to prepare material in a limited amount of time. They explained how they defined 

bullying and stated the need to take a stand against any violent behaviour. 

On 5th March 2021, the day of the campaign, the entire school body watched the video made 

by their fellow students through teleconference. Then all students went on to answer an 

online questionnaire which had been prepared. In this way, they were able to express their 

opinion on the video, as well as on bullying, anonymously. After watching the entire campaign 

run by The Smile of the Child on livestreaming, students shared their views in class discussions. 

We need to be constantly alert in order to deal with bullying and all forms of violence. This is 

why we decided that the students’ answers to the questionnaire should be analysed and the 

data accumulated can be put 

into use in order to raise 

awareness in the school 

community. What is more, the 

special Peer Mediation Boxes, 

located in various places around 

the school, took on a new 

function, since students 

suggested that they can be used 

to communicate any kind of 

problem in a discreet and safe 

way. 

We believe that constant 

alertness and student 

involvement can combat 

violence. The team spirit which 

was created throughout this project is pivotal in establishing a school environment where all 

students feel safe and free to express everything that concerns them. 
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 
 
This is the letter that we received from the child welfare organization The Smile of the Child, 
shortly after the campaign. It is both a thank you and congratulations letter, addressed to all 
the students who participated, as well as their teachers. 
 
 

 


