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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η φετινή σχολική χρονιά παρουσίασε αμέσως και έντονα τις συνέπειες του εγκλεισμού και της κοινωνικής απομόνωσης των μαθητών λόγω της πανδημίας. Η επιθετικότητα,

λεκτική και σωματική, στον χώρο του σχολείου αυξήθηκε κατακόρυφα και η δυσπροσαρμοστικότητα πρωταγωνιστούσε στις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών.

Μέσα σε αυτό το ανησυχητικό πλαίσιο, αποφασίσαμε ως σχολείο, με την πρωτοβουλία των σχολικών ομάδων Διαμεσολάβησης και Εθελοντισμού, να πάρουμε και φέτος ενεργά και

ηχηρά μέρος στην πανελλαδική εκστρατεία του Χαμόγελου του παιδιού Μίλα τώρα 2022, κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Στόχος μας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των βαθμίδων της σχολικής μας κοινότητας, από τον Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, απέναντι στην ανεκτικότητα, στην αποδοχή της

διαφορετικότητας και στην απόρριψη κάθε μορφής βίας και επιθετικότητας.

Επιλέξαμε να κινητοποιήσουμε τα παιδιά με έναν προσφιλή τους τρόπο, τη μουσική και το τραγούδι. Κι επειδή κάθε ιστορία γίνεται τραγούδι και κάθε τραγούδι είναι μια ιστορία,

δείξαμε στα παιδιά με το τραγούδι μας πως κάθε «ιστορία» σχολικού εκφοβισμού είναι κατακριτέα και θα μας βρίσκει πάντα απέναντί της, μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές,

περιφρουρώντας την ελευθερία, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σεβασμό σε κάθε παιδί ξεχωριστά.

Γιατί το τραγούδι είναι τέχνη. Το δικό μας τραγούδι έδειξε στα παιδιά την «τέχνη» του να είσαι Άνθρωπος.

Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές,

Πετράκη Ειρήνη, Πουλημένου Ελένη

Σουγιούλ Αλκαίος-Γεώργιος, Φουρναράκης Φίλιππος



Δράση: Μίλα τώρα! 2022

Σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης συμμετοχής μας στην πανελλαδική δράση του Χαμόγελου του παιδιού «Μίλα τώρα!» κατά του

σχολικού εκφοβισμού, προσκληθήκαμε να πάρουμε και φέτος μέρος στο «Μίλα τώρα! 2022».

Αυτή τη φορά, αποφασίσαμε να ενεργοποιήσουμε όλη τη σχολική κοινότητα κινητοποιώντας όλες τις σχολικές μονάδες – Νηπιαγωγείο,

Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο- μεταφέροντας έτσι το μήνυμα πως η αποκάλυψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού μας αφορά όλους

και όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να πολεμήσουμε τη σχολική βία.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε και φέτος από τις δύο σχολικές ομάδες που είχαν πρωτοστατήσει και πέρυσι,

την ομάδα Διαμεσολάβησης

και την ομάδα Εθελοντισμού

οι οποίες μετέφεραν την πρόσκληση συνεργασίας σε όλη τη σχολική κοινότητα.



Δράση: 
Μίλα τώρα! 2022

Η μουσική σύνθεση του τραγουδιού έγινε από τον κ. Αλκαίο Σουγιούλ.

Οι στίχοι γράφτηκαν από την κα Ελένη Πουλημένου με τη συνεργασία 

μαθητών και μαθητριών 

του Γυμνασίου και του Λυκείου. 



Δράση: 
Μίλα τώρα! 
2022

Το τραγούδι παίχτηκε και ερμηνεύτηκε από τη Χορωδία του σχολείου μας με τη συμμετοχή καθηγητών και μαθητών 

των δύο μονάδων και ηχογραφήθηκε στο μουσικό στούντιο του σχολείου μας.



Δράση: 
Μίλα τώρα! 
2022

Μαθητές του Δημοτικού, με την καθοδήγηση των 

δασκάλων τους, φιλοτέχνησαν σκίτσα και μηνύματα 

ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό με την προτροπή «Μίλα 

τώρα»! 



Δράση: 
Μίλα τώρα! 
2022
Μαθητές του Νηπιαγωγείου πήραν 

μέρος σε ομαδική εργασία με θέμα 

τον σεβασμό σε ένα πορτοκάλι 

ακόμη κι αν όλα τα φρούτα 

τριγύρω είναι μήλα(!) και μάς 

έστειλαν τα δημιουργήματά τους.



Δράση: 
Μίλα τώρα! 
2022
Μετά τη σύνθεση, μελοποίηση, ερμηνεία και 

ηχογράφηση του τραγουδιού μας, προχωρήσαμε 

στη δημιουργία του βιντεοκλίπ στο οποίο 

συμμετείχε πληθώρα μαθητών του Γυμνασίου και 

του Λυκείου με σκηνοθεσία, υποκριτική ερμηνεία -

δραματοποίηση και χορογραφία, υπό την 

καθοδήγηση της κας Ειρήνης Πετράκη.



Δράση: 
Μίλα τώρα! 2022



Δράση: 
Μίλα τώρα! 
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Το όλο εγχείρημα, με τη δραστηριοποίηση όλης της σχολικής κοινότητας και 

την υποστήριξη όλων των παραγόντων, οργανώθηκε και εφαρμόστηκε από 

τον κ. Φίλιππο Φουρναράκη, Γενικό Διευθυντή του σχολείου μας και 

υπεύθυνο καθηγητή στη σχολική ομάδα Εθελοντισμού.

Το τραγούδι μας προβλήθηκε πανελλαδικά στη ζωντανή εκπομπή του 

Χαμόγελου του παιδιού Μίλα τώρα! το πρωί της 9ης Μαρτίου 2022. Όλο το 

σχολείο παρακολούθησε την εκπομπή αυτή μέσα από τις σχολικές τάξεις, 

αφιερώνοντας δύο διδακτικές ώρες που μας δίδαξαν πολύτιμη «ύλη» για το 

πώς πρέπει να ζούμε!

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή εδώ:

https://youtu.be/MYX2cFN_dPI (1:00-1:06)

https://youtu.be/MYX2cFN_dPI


Δράση: 
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Τα λόγια του τραγουδιού μας

ακούστηκαν μέσα από τη φωνή μας 

και έγιναν το «μότο» μας!

«Είμαι Άνθρωπος,

όχι θηρίο!».



Speak Now! 
2022

After our successful participation last year in the Anti-bullying campaign organized by the Smile of 

the Child, we were asked to submit a new entry for this year’s campaign. This time the entire school 

community was mobilized in order to make a video to speak against bullying.

Mr Alkaios Souyoul composed a song entitled “Speak Now” and the lyrics were written by school 

students, guided by Ms Eleni Poulimenou. The school choir, individual students and teachers 

participated in the recording of the song. The entire student body of middle school sang the chorus 

of the song to include in the recording. At the same time, students of the artistic team produced 

large paintings to convey the message against school violence. What is more, our primary schools 

and our nursery organized events in which children of all ages expressed their opposition to all 

forms of bullying and the need to take a stand against it.

After the song was recorded, we went on to make a video-clip. Students recreated scenes of 

bullying and their reactions to them under the guidance of Ms Eirene Petraki. A big number of 

students danced in the school yard to the rhythm of the song creating a flash mob. The paintings, 

as well as the younger students’ creations with messages against violence, were included in our 

video-clip. In this way, the entire school community of Leonteios School of Nea Smyrni took part in 

the anti-bullying campaign, coordinated by our General Director, Mr Philippos Fournarakis.

On the morning of 9th March 2022, our video was one of the two that were broadcast through 

livestreaming on a national level. We are proud that we were able to motivate such a large number 

of students to speak against bullying in different ways and in various artistic forms. The lyrics of the 

song became our motto.



στίχοι του 
τραγουδιού 

lyrics of the song



βιντεοκλίπ
video clip

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το

βιντεοκλίπ εδώ:

https://youtu.be/7cZNgnE
zwNg

https://youtu.be/7cZNgnEzwNg


Φωτογραφικά 
στιγμιότυπα






