
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤΟ ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 

πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες στο σχολείο μας σχετικά με την πρόληψη 

του καπνίσματος στην εφηβική ηλικία από τους κκ. Καραγιάννη Ειρήνη, 

επισκέπτριας υγείας του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά και Παπανδρέου Ιωάννη, 

παιδιάτρου εφηβικής ιατρικής του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά, στο πλαίσιο του 

αντικαπνιστικού προγράμματος Αγωγής Υγείας, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. 

Λεμονή Χαρίκλεια, καθ. Οικιακής Οικονομίας και  Οικολογίας.  

Στην ενημέρωση πήραν μέρος όλα τα τμήματα του σχολείου ανά ομάδες.  

 

 

 

 



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τα τμήματα φιλοτέχνησαν τις παρακάτω αφίσες:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Παρακάτω παρατίθενται οι εντυπώσεις των μαθητριών από την εκδήλωση.  

 

Στις 10/3/2015, το σχολείο μας επισκέφτηκαν ειδικοί του Τζάνειου 

Νοσοκομείου με σκοπό να μας ενημερώσουν για τους κινδύνους που επιφυλάσσει το 

κάπνισμα και να καταρρίψουν όλους τους μύθους σχετικά με αυτό (π.χ. περί του 

γνωστού «απολύτως ακίνδυνου» ηλεκτρονικού τσιγάρου κλπ). Αυτά που μας είπαν 

και έδειξαν παραδέχομαι ότι με εξέπληξαν. Με έκαναν να καταλάβω ότι το κάπνισμα 

δεν είναι απλά μια «μαγκιά» αλλά ένα ναρκωτικό, πολύ πιο ύπουλο από τα άλλα, 

αφού τόσοι άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου πριν από μερικές 

μέρες, αγνοούν τι πραγματικά περιέχει ένα τσιγάρο και πόσο θανατηφόρα συνήθεια 

είναι το να καπνίζεις. Για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζατε ότι ένα τσιγάρο 

περιέχει κάδμιο, ένα στοιχείο που συναντάται και στις μπαταρίες! Εγώ, πάντως, όχι. 

Εκτός αυτού, μας έδωσαν συμβουλές για να βοηθήσουμε γονείς, φίλους και συγγενείς 

να κόψουν το τσιγάρο και να τους ενημερώσουμε σωστά, που, προσωπικά, μου 

φάνηκαν πολύ χρήσιμες. Τέλος, η ενημέρωση αυτή μου φάνηκε εκτός από πολύ 

ενδιαφέρουσα, αναγκαία για όλους, ειδικά τους καπνιστές που έχουν πέσει στην 

παγίδα του τσιγάρου, χωρίς να γνωρίζουν τις πραγματικές συνέπειες.  

Βασιλική Χανή, Γ’4  

 



(ΚΑΠΝΙ)ΖΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, η υπεύθυνη 

εκπαιδευτικός ΠΕ15 κα. Λεμονή Χαρίκλεια διοργάνωσε και συντόνισε μια εκδήλωση 

με θέμα: <<Το κάπνισμα και οι επιπτώσεις του στην υγεία>>. Οι ομιλητές ήταν 

γιατροί του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά. 

Μας μίλησαν για τις παρενέργειες του τσιγάρου στον ανθρώπινο οργανισμό 

και παρουσίασαν σχετικές προβολές (Power Point) οι οποίες βοήθησαν στην 

καλύτερη κατανόηση των πραγμάτων. Η παραπάνω πρωτοβουλία της καθηγήτριας 

μας στέφθηκε με επιτυχία αφού κέρδισε το ενδιαφέρον όλων των μαθητριών.  

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης δόθηκε η ευκαιρία στις μαθήτριες να 

σχολιάσουν αυτά που είχαν παρακολουθήσει και να προβληματιστούν σοβαρά για 

θέματα που αφορούν την υγεία τους. Έτσι έγιναν ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν 

από τους ειδικούς αναλυτικά.  

Ευχαριστούμε την καθηγήτρια που μας πρόσφερε αυτή την ευκαιρία.  

Μαριλίνα Φωτίου, Α2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας μια εκδήλωση 

για το κάπνισμα. Τις τελευταίες ώρες συγκεντρωθήκαμε όλη η Α΄ γυμνασίου και 

εκπαιδευτικοί στην αίθουσα του γυμναστηρίου. Εκεί βρισκόντουσαν οι ομιλητές μας, 

η επισκέπτρια υγείας και ο παιδίατρος από το Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, που 

είχαν αναλάβει να μας μιλήσουν γι’ αυτό.  

Στην αρχή παρακολουθήσαμε ένα βίντεο, το οποίο αναφερόταν στις βλάβες 

που προκαλεί το κάπνισμα στην υγεία μας, μας αποκάλυψε τι περιέχει μέσα ένα 

τσιγάρο και τέλος πως εθίζονται οι άνθρωποι να ξεκινήσουν και να συνεχίσουν να 

καπνίζουν.  

Ύστερα από το βίντεο, άρχισαν οι ερωτήσεις. Ο γιατρός απάντησε σε όλες τις 

απορίες μας και αναφέρθηκε σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα όπως π.χ. πως αντιδρά ο 

οργανισμός ενός καπνιστή, όχι μόνο εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά. Μας μίλησαν 

ακόμα και για τις εταιρίες που παράγουν τσιγάρα, πούρα και άλλα είδη καπνιστού. 

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην καθημερινότητα του ως πρώην καπνιστής.  

Προσωπικά, η εκδήλωση με εντυπωσίασε. Μου φάνηκε αρκετά 

ενδιαφέρουσα, καθώς απέκτησα την ευκαιρία να γνωρίσω περισσότερα πράγματα για 

το κάπνισμα, εκτός της καθημερινής έκφρασης : « Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την 

υγεία» . 

Οι δύο ομιλητές ήταν πολύ φιλικοί και μας δίδαξαν σπουδαία πράγματα. Είναι 

πιθανό, αρκετοί να πιστεύουν πως το πρόγραμμα αυτό δεν θα τους είναι χρήσιμο, 

γιατί δεν καπνίζουν, αλλά εγώ διαφωνώ. Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, 

διότι πολλοί άνθρωποι καταστρέφουν τον εαυτό τους ξεκινώντας από την ηλικία μας 

(12-13) να καπνίζουν, γι’ αυτό καλύτερα να ενημερωνόμαστε. Επιπλέον, με τις 

γνώσεις που πήραμε από το πρόγραμμα μπορούμε να βοηθήσουμε συγγενείς μας που 

καπνίζουν να σταματήσουν το κάπνισμα.  

Σταυρούλα Σαρηγεωργίου, Α3  

 

 

 



Εσύ καπνίζεις το τσιγάρο ή το τσιγάρο εσένα;  

Όπως γνωρίζουμε, πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας καπνίζουν! Αυτό το 

κάνουν για να ξεχαστούν, να αφαιρεθούν από την καθημερινότητα κλπ. Όμως σε 

τίποτε από αυτά δεν χρησιμεύει. 

 Το τσιγάρο είναι ένα μικρό, κυλινδρικό, μακρόστενο δηλητήριο. Περιέχει 

πολλά δηλητήρια όπως το Αρσενικό (συστατικό ζιζανιοκτόνων), αμμωνία 

(χρησιμοποιείται για υγρά καθαρισμού), πίσσα (χρησιμοποιείται για την επίστρωση 

των δρόμων), την νικοτίνη η όποια προκαλεί τον εθισμό (χρησιμοποιείται στα 

εντομοκτόνα) και άλλα 18 δηλητήρια.  

Πολλοί από τους ανθρώπους που καπνίζουν δεν γνωρίζουν τι καταστροφές 

προκαλεί το κάπνισμα στον οργανισμό ή ακόμη και αυτοί που το ξέρουν, το αγνοούν. 

Το κάπνισμα δεν βλάπτει μόνο αυτούς τους ίδιους, αλλά και τους γύρω τους, τους 

λεγόμενους παθητικούς καπνιστές.  

Χιλιάδες από αυτούς πεθαίνουν κάθε χρόνο και αυτό οφείλεται στους 

καπνιστές. Γιατί να πεθαίνουν αυτοί; Τι έφταιξαν στους καπνιστές οι γύρω τους; 

Αυτά και άλλα χιλιάδες ερωτήματα θέτουμε καθημερινά όταν ακούμε τέτοια 

γεγονότα από τα Δελτία Ειδήσεων ή ακόμη και αν είμαστε αυτόπτες μάρτυρες αυτών. 

Το κάπνισμα προκαλεί πολλές ανεπανόρθωτες βλάβες στον οργανισμό, 

ασθένειες και έχει πολλές άλλες επιπτώσεις. Αυτές είναι: Ασθένεια ούλων, μυϊκές 

βλάβες, πόνος λαιμού, πλάτης, προκαλεί νύστα, βαριές ασθένειες του κυκλοφορικού, 

καταρράκτη (ασθένεια οφθαλμού), οστεοπόρωση, πολύποδα του παχέος εντέρου, 

διαβήτη, περιορίζει το οξυγόνο που περνάει στο αίμα κλπ. Επίσης προκαλεί καρκίνο 

του πνεύμονα και του λάρυγγα, οι οποίοι δεν θεραπεύονται.  

Το τσιγάρο είναι ναρκωτικό! Αυτό δεν είναι υπερβολή! Είναι η σκληρή 

αλήθεια που κανένας καπνιστής δεν θέλει να ακούει. Υπάρχουν διάφορα είδη 

καπνίσματος, όπως το πούρο, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ο ναργιλές κ.ά. Κάποιοι λένε 

πως είναι προτιμότερο να καπνίζουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο γιατί δεν προκαλεί 

τόσες βλάβες στον οργανισμό όσες προκαλεί το συμβατικό τσιγάρο… ΨΕΜΑ! Η 

αλήθεια είναι πως όλα τα είδη καπνίσματος προκαλούν τα ίδια προβλήματα υγείας… 



Άλλα με μεγαλύτερες και άλλα με μικρότερες επιπτώσεις στον οργανισμό, απλώς εσύ 

επιλέγεις τον δικό σου αργό, μαρτυρικό θάνατο...  

Αυτά ήταν μερικά μόνο από όσα μάθαμε στην εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας σχετικά με την πρόληψη του καπνίσματος την 

περασμένη Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015.  

Μαρία Κωστοπούλου, Α1  

 

 

 

 

 

 

 

 



Η συνάντησή μας με τους γιατρούς του Τζάνειου Νοσοκομείου Πειραιά μας 

έδωσε πολλές νέες γνώσεις σχετικά με το τσιγάρο. Μας προκάλεσε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον η ιστορία του τσιγάρου, από τι φτιάχνεται, μέχρι τα αποτελέσματά του 

στον οργανισμό του καπνιστή.  

Από τα πρώτα πράγματα που μου έκανε εντύπωση ήταν τα συστατικά του 

τσιγάρου, δηλαδή τα τόσα πολλά χημικά στοιχεία από τα οποία φτιάχνεται, από τα 

οποία κάποια είναι δηλητήρια για τον οργανισμό. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται η 

νικοτίνη, η ουσία που προκαλεί τον εθισμό και καθιστά ανίκανο κάποιο να διακόψει 

το κάπνισμα, εντομοκτόνα, δηλητήρια όπως το αρσενικό και η πίσσα.  

Ιδιαίτερο θαυμασμό μου προκάλεσαν τα αποτελέσματα του τσιγάρου είτε 

είμαστε καπνιστές, είτε παθητικοί καπνιστές. Παθητικοί καπνιστές είναι οι άνθρωποί 

που χωρίς τη θέλησή τους εισπνέουν τον καπνό του τσιγάρου των άλλων. Κάθε χρόνο 

το τσιγάρο προκαλεί χρόνια νοσήματα, καρκίνους, με πιο δημοφιλή τον καρκίνο του 

πνεύμονα και δεκάδες χιλιάδες θανάτους. Όσο για τις Ελληνίδες, είναι δυστυχώς οι 

πρώτες στην Ευρώπη στη χρήση τσιγάρου.  

Αντωνία Σηφακάκη, Β2  

 

 



«Δεν καπνίζω, γιατί αγαπώ τη ζωή!»  

Την περασμένη Τρίτη ήρθαν ειδικοί από το Τζάνειο Νοσοκομείο στο σχολείο 

μας και μας μίλησαν για τις συνέπειες του καπνίσματος. Συγκεντρωθήκαμε στο 

γυμναστήριο για να παρακολουθήσουμε μια αποκαλυπτική παρουσίαση για τις 

βλαβερές συνέπειες αυτής της συνήθειας.  

Δυστυχώς, στις μέρες μας και ενώ όλοι γνωρίζουμε πόσο βλαβερό είναι να 

υποκύπτουμε στη νικοτίνη, πολλοί νέοι και νέες αρχίζουν να καπνίζουν σε πολύ 

μικρή ηλικία και αυτό είναι ακόμα πιο συνταρακτικό.  

Με όσα είδα και άκουσα, έκανα πιο ισχυρή την πεποίθησή μου πως ποτέ δεν 

πρόκειται να δοκιμάσω αυτού του είδους την «πλαστή δόση ευτυχίας», την οποία 

διαφημίζουν οι εταιρίες και σε αυτήν παγιδεύονται οι ευκολόπιστοι καταναλωτές της.  

Σας ευχαριστούμε για όσα μας μάθατε και εύχομαι αποτρέψετε πολλούς από 

εμάς από μια τέτοια ανώφελή και καταστροφική συνήθεια.  

Κατερίνα Μπαξεβανάκη, Β1  

 

 



Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την τιμή να δεχτούμε στο σχολείο μας δυο 

ιδιαίτερα προσιτούς και μορφωμένους ανθρώπους, γιατρούς στο επάγγελμα, 

προκειμένου να μας ενημερώσουν για το αντικαπνιστικό πρόγραμμα. Ήταν μια 

συνάντηση που περιμέναμε να πραγματοποιηθεί με μεγάλη ανυπομονησία καθώς 

είναι ένα επίκαιρο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν και οι 

απαντήσεις που δόθηκαν και συζητήθηκαν ήταν εξίσου ενδιαφέρουσες, οι ειδικοί του 

προγράμματος ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικοί και η ενημέρωση γενικότερα μας έκανε 

να αντιληφθούμε πόσο τρομακτικά βλαβερό είναι για την υγεία μας το κάπνισμα.  

Μιχαέλα Μαλλίδη, Β3  

 

 

 


