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∆ελτίο Τύπου 

Αθήνα, 15/02/2011 
 

Καµπάνια Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης εφήβων  

για την Έµφυλη Βία µε τίτλο:  

 «Η Βία δεν είναι Ποτέ ∆ικαιολογηµένη – Ας χτίσουµε Υγιείς Σχέσεις Σήµερα» 

 

Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά της Βίας ανακοινώνει την υλοποίηση καµπάνιας ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των εφήβων για την έµφυλη βία µέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 

µηνυµάτων η οποία διεξάγεται στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

DAPHNE ΙΙΙ µε τίτλο «∆ραστηριότητες 

Αλληλοδιδακτικής µε στόχο την 

Ευαισθητοποίηση Μαθητών και 

Μαθητριών για την Αντιµετώπιση της 

Βίας κατά των Γυναικών στην Ευρώπη» 

(µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) [Κωδ. Συµβολαίου: 

JLS/2007/DAP-1/100].  

Στόχος του προγράµµατος ήταν να ευαισθητοποιήσει έφηβους και έφηβες στο φαινόµενο της 

έµφυλης βίας και να προάγει τη δηµιουργία υγιών διαφυλικών σχέσεων µε απώτερο στόχο 

την ανάπτυξη στάσεων και συµπεριφορών µηδενικής ανοχής στη βία. Στο πλαίσιο του 

προγράµµατος υλοποιήθηκε παρέµβαση πρόληψης της βίας σε σχολεία, όπου µαθητές και 

µαθήτριες κλήθηκαν να διερευνήσουν τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων και να 

αντιληφθούν τον τρόπο µε τον οποίο επηρεάζουν αρνητικά την «υγεία» των διαφυλικών τους 

σχέσεων, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη πιο υγιών και ισότιµων σχέσεων. Το πρόγραµµα 

βασίστηκε σε µεθόδους βιωµατικής µάθησης και ενεργητικής συµµετοχής των εφήβων, µέσω της 

µεθόδου της αλληλοδιδακτικής µεταξύ συνοµήλικων.   

Το προσδοκώµενο µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα του προγράµµατος αλλά και διαρκής στόχος του 

Ευρωπαϊκού ∆ικτύου κατά της Βίας είναι µελλοντικές γενιές ανδρών και γυναικών µε µηδενική 

ανοχή στην έµφυλη βία, χωρίς στερεοτυπικές αναπαραστάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων, 
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των οποίων οι σχέσεις θα χαρακτηρίζονται από ισοτιµία και αλληλοσεβασµό και, ως εκ τούτου, θα 

είναι απαλλαγµένες από κάθε µορφή βίας µεταξύ ερωτικών συντρόφων.  

Τα µηνύµατα που χρησιµοποιούνται στην καµπάνια προέκυψαν από το αποτέλεσµα των εργασιών 

όλων των µαθητών και µαθητριών των 5 Ευρωπαϊκών χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 

(Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κύπρος). Εκτός από τα πολυµέσα που χρησιµοποιούνται 

για την υλοποίηση της καµπάνιας, έχουν παραχθεί και άλλα προωθητικά προϊόντα, όπως 

τετράδια, µολύβια, στυλό και αφίσες που διανέµονται σε µαθητές και µαθήτριες, σε σχολεία, σε 

εκπαιδευτικούς, σε Υπευθύνους Αγωγής Υγείας και σε άλλα σηµεία ενδιαφέροντος. 

Ευχαριστούµε θερµά τους µαθητές και τις µαθήτριες που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, τους 

∆ιευθυντές και τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων που στήριξαν την 

προσπάθεια αυτή. Χωρίς τη δική τους συµβολή δεν θα είχαµε καταφέρει τίποτα...  

Τέλος, ευχαριστούµε πολύ τα παιδιά που µας «χάρισαν τις φωνές τους» για την 

ηχογράφηση του ραδιοφωνικού σποτ και όλους/-ες όσους/-ες συνέβαλαν στη διεξαγωγή 

του προγράµµατος και της καµπάνιας αυτής.    

 

Το τηλεοπτικό σποτ είναι διαθέσιµο στα ακόλουθα links:  

� http://www.antiviolence-net.eu/Perspective.flv  

� http://www.youtube.com/watch?v=e7Zd1oSdyrk  

Το ραδιοφωνικό σποτ είναι διαθέσιµο στο:  

� http://www.antiviolence-net.eu/PERSPECTIVE_European_Anti-

Violence_Network_RADIO_SPOT.mp3  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά της Βίας 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας:  

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά της Βίας 

Τηλ.: 210 9225491 

E-mail: info@antiviolence-net.eu 

Website: www.antiviolence-net.eu  

Ιστοσελίδα του Προγράµµατος: www.perspective-daphne.eu 

 


