
Να κηα θαιή αθνξκή γηα λα αθήζνπλ ηελ αίζνπζα ηνπο νη καζεηέο ηεο Β 

θαη Γ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο ζήκεξα 7 ηνπ Απξίιε 2014. 

Οη ππεύζπλνη κηαο ΜΚΟ - κηαο θαιήο κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο-  "αγθαιηα-δσ", ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ππεύζπλε ηνπ Γξαθείνπ Αγσγήο Υγείαο θα Θσκνπνύινπ, καο 

επηζθέθζεθαλ γηα λα ελεκεξώζνπλ ηα παηδηά γηα ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο κε 

ηελ γλσζηηθή ππνζηήξημε ελόο γηαηξνύ πλεπκνλνιόγνπ .  

Ο κύζνο όηη ε ληθνηίλε θάλεη θαιό έρεη θαηαξξηθζεί. Καη ηόηε; Γηαηί;  

 

Γηαηί θαπλίδνπκε αθνύ ην επηζεκαίλνπλ νη ίδηεο νη εηαηξίεο όηη ην θάπληζκα βιάπηεη ζνβαξά 

ηελ πγεία; Γηαηί επηκέλνπλ άληξεο θαη γπλαίθεο λα θαπλίδνπλ αθνύ πίζζα δε ζα ηνικνύζαλ 

πνηέ λα βάινπλ ζην ζηόκα ηνπο;  

Να κεξηθνί από ηνπο ιόγνπο πνπ νη άλζξσπνη παξαζύξζεθαλ ζηελ επηθίλδπλε ζπλήζεηα, 

όπσο ηνπο άθνπζαλ κεξηθνί καζεηέο: 

 

 πεξηέξγεηα 

 κηκεηηζκόο 

 απνδνρή από ηελ παξέα 

  γνλείο θαπληζηέο 

 δηαθήκηζε 



 θαηαπνιέκεζε ζηξεο 

 άγλνηα θηλδύλνπ 

Δελ ππάξρεη θαλέλα ζεηηθό ζηνηρείν ζην θάπληζκα. Τν ηζηγάξν πξνθαιεί ςπρηθή εμάξηεζε. 

Καη όρη κόλν. Όζνη είλαη θαπληζηέο ζα επηβεβαηώζνπλ κόληκα ζπκπηώκαηα 

θαξπγγίηηδαο,θιεγκνλέο ζηε κύηε, ζπκπηώκαηα ζην ζηόκα θαη ρξόληα ιαξπγγίηηδα. 

Η ρξόληα θαξπγγίηηδα κεηαθξάδεηαη ζε αίζζεζε μέλνπ ζώκαηνο, μεξόβερα θαη ελόριεζε 

ζηελ θαηάπνζε, ελώ νη θιεγκνλέο ζε ζηόκα θαη κύηε ζηελ θαιύηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ 

θαηαδεηθλύνπλ θαηαξξνή, κπνύθσκα, μεξνζηνκία, θαθνζκία, αιινίσζε ηεο 

γεύζεο,  γισζζίηηδα. 

Έγηλε αλαθνξά θαη ζηηο επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ησλ δπν 

θύισλ εθηόο από ηνλ θαξθίλν ζηνπο πλεύκνλεο, ζηα ρείιε ηε γιώζζα.  

Θα κέλεη πάληα έλα κεγάιν εξσηεκαηηθό γηαηί νη θαπληζηέο πξνηηκνύλ λα έρνπλ 

ξνύρα πνπ κπξίδνπλ, λα δνπλ ζ έλα ρώξν πνπ κπξίδεη, λα κπεξδεύνπλ ην πεπόλη κε 

ηελ θξάνπια ζηε γεύζε, λα πνλνύλ, λα κελ είλαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, λα 

κε ληώζνπλ επεμία θαη ηόζα άιια... 

Τν θάπληζκα είλαη καγθηά; Είλαη ζύκβνιν ειεπζεξίαο; Κάζε άιιν! Μαγθηά είλαη 

λα επηιέγεηο ην θαιύηεξν γηα ηε δσή ζνπ... θαη ην πην δύζθνιν! Ειεπζεξία ζεκαίλεη 

λα επηιέγσ ό,ηη κε απνκαθξύλεη από ςπρηθέο εμαξηήζεηο θαη θαζεηί πνπ ζέβεηαη 

ηε δσή θαη ηελ πγεία.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Μια μζρα μετά ξεκίνθςε θ ανατροφοδότθςθ ςε τμιματα τθσ  Γ' γυμναςίου και θ 

αξιολόγθςθ τθσ δίωρθσ ενθμζρωςθσ προκειμζνου να αξιοποιιςουμε ςτο ζπακρον μια 

τζτοια δράςθ που ζχει ςτόχο τθν προςταςία από τισ ψυχικζσ εξαρτιςεισ και τθν πρόλθψθ.   

 

 

Οι μακθτζσ  ασ μπορζςουν να γίνουν οι πολλαπλαςιαςτζσ των γνϊςεων που απζκτθςαν! 

Να τι κατζγραψαν ςτθ ςυνάντθςθ ανατροφοδότθςθσ: 

"[.....]  Μετά από αυτά που άκουςα δεν ανζχομαι να το δοκιμάςω οφτε καν από 

περιζργεια...[...] " (Κ. Σ., Γ2) 

"*...+ Η ιδζα να ζρκει ο ειδικόσ να μασ μιλιςει για το πόςο κακό κάνει το τςιγάρο ιταν πολφ 

χριςιμθ : ακοφςαμε τι μπορεί να υποφζρει κάποιοσ που από ξεροκεφαλιά δεν κόβει το 

κάπνιςμα...*...+"  ( Σ. Π., Γ2) 

"[....] Από τθν μζρα που ενθμερϊκθκα, προςπακϊ να πείςω τουσ γονείσ μου να κόψουν το 

κάπνιςμα...Έτςι κι αλλιϊσ είμαι φανατικι αντικαπνίςτρια από τότε που ζχαςα τον παπποφ 

μου λόγω καρκίνου ςτον πνεφμονα από το τςιγάρο...*...+ (Κ. Τη.,Γ2) 

" *...+ Με ςυγκίνθςε ιδιαίτερα το γεγονόσ ότι όλοι αυτοί που ιρκαν ιταν εκελοντζσ..*...+. 

Επίςθσ δε κα το ξεκίναγα ποτζ γιατί *...+ και ξζρω πόςο δφςκολο είναι να το 

ςταματιςεισ...(Κ. Π., Γ2) 

"*....+ Η παρουςίαςθ δε με ςοκάριςε τόςο ϊςτε να μθν το ξεκινιςω. ... Σε μζνα δε κα ζκανε 

καλό αφοφ ακλοφμαι. Πάντωσ δεν ζχω επιρροζσ από τουσ γφρω μου. (Ζ. Π., Γ2) 



"*...+ Οι καλοί φίλοι κα είναι αυτοί που κα μασ αποτρζψουν από το κάπνιςμα. Στθν θλικία 

μασ τα παιδιά είναι επιρρεπι ..*..+ κα δοκίμαηα αν και θ παρζα μου ζκανε το ίδιο αλλά δε 

κα ζμπαινα ςτθ διαδικαςία να το ξεκινιςω." (Κ. Χ., Γ2) 

Το ςθμαντικό είναι ότι  όςα παιδιά αςχολοφνται με τον ακλθτιςμό διλωςαν ξεκάκαρα πωσ 

δεν πρόκειται να το δοκιμάςουν , όπωσ ο Μ. Τ και ο Γ. Σ. από το Γ2 και  αρκετοί μακθτζσ 

από το Γ1. 

Στο τζλοσ τθσ ςυνάντθςισ μασ τα παιδιά εκμυςτθρεφτθκαν τθν πθγι δφναμι τουσ, αλλά 

αυτι κα μείνει μεταξφ μασ...!!  


