
  Απ. Σεύσοςρ: 19  

   ΑΠΡΗΙΗΟ 2014 

    

Πεπιεσόμενα: 
 ΘΑΠΛΗΚΑ – ΔΘΗΚΟ - ΠΡΟΙΖΦΖ     

 ΘΑΠΛΗΚΑ    
 ΔΒΓΟΚΑΓΑ ΘΑΣΑ ΣΟΤ ΘΑΠΛΗΚΑΣΟ 

(ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ 14ΟΤ ΓΤΚΛΑΗΟΤ ΑΘΖΛΧΛ)    

 ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΠΡΟΙΖΦΖ ΣΟΤ Θ.Π. 
ΑΘΖΛΑ ΠΡΟΚΑΥΟ ΓΗΑ ΣΟ ΘΑΠΛΗΚΑ 

(ΣΟ 14Ο ΓΤΚΛΑΗΟ ΑΘΖΛΧΛ)  

 «ΘΑΠΛΗΚΑ»…ΚΗΑ ΑΠΙΖ ΤΛΖΘΔΗΑ 
Ή ΓΖΚΟΗΟ ΘΗΛΓΤΛΟ   
   

 
 

                                                                                                             
                                                                                                                            

                                                                                                                            
 

-                                                                                                
     
     

Κέντρο Πρόληψης «ΑθηνΑ΄ Υγεία» 
    Σε σσνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ 

     

Τπεύθςνορ   

Δθημεπίδαρ: 

Ανδπέαρ   
Αθαναζόποςλορ 
 
 
Δπιμέλεια Ύληρ: 

Καπία Φούζα 
οθία Υιώηη 
 
Σεσνική 

Τποζηήπιξη: 

Καπία Φούζα 
οθία Υιώηη 
 
ηην εθημεπίδα γι’ 

αςηό ηο ηεύσορ 

απθπογπάθηζαν: 

 

Φίλιππος 
Δραγούμης, 
Πρόεδρος του 
Δ.. του Κέντρου 

Πρόληψης  
Αθήνας «Αθηνά 
Υγεία», Δημοτικός 
ύμβουλος Δήμου 

Αθηναίων 
 
Γιάννης Π. & 
Αχιλλέας ., 

Μαθητές Α’ 
Γυμνασίου, 14ο 
Γυμν. Αθηνών 
 

Η Διευθύντρια 
και ο ύλλογος 
Εκπ/κων του  
14ου Γυμνασίου 

Αθηνών 
 
οφία Χιώτη, 
τέλεχος 

Πρόληψης Κ.Π. 
«Αθηνά 
Πρόμαχος», 
Εκπαιδευτικός 

  
Ιωάννα Κ., 
Μαθήτρια Α΄ 
Γυμνασίου, 14 

Γυμν. Αθηνών 

 
 
Ζ teen@gr ΕΖΣΑ 
ΤΛΔΡΓΑΣΔ 
Δάν είζαι μαθηηήρ 

και θέλειρ να 

ζςμμεηέσειρ ζηην 

εθημεπίδαρ γπάτε 
μαρ ζηο e-mail: 
athinapromahos2@gmail.c
om 

ή επικοινώνηζε 

μαζί μαρ ζηο 
2109270096 

 
Πεπιμένοςμε ηα 
ζσόλια και ηιρ 
απότειρ ζαρ 
ζηην ιζηοζελίδα 
ηηρ teen@gr 
www.athinapreventio

n.wordpress.com 
 

 
  

 

 

Προσεγγίζοντας το τρίπτυχο Κάπνισμα, Εθισμός, 

Πρόληψη στη σύγχρονή μας εποχή, είναι 

απαραίτητο να προσανατολιστούμε προς μια 

ολιστική θεώρησή του και να επισημάνουμε την 

ανάγκη για μια διεπιστημονική του προσέγγιση, 

αφού το θέμα είναι πολυδιάστατο και  αφορά 

τόσο σε ιατρικά όσο και σε κοινωνικο-πολιτισμικά 
και οικονομικά δεδομένα. Επιπλέον, είναι 

απαραίτητο να εστιάσουμε και σε ό,τι σήμερα 

αποκαλούμε «βιώσιμη ανάπτυξη» των κοινωνιών.  

  

Η συνήθεια τους καπνίσματος πέρασε από τους 

Ινδιάνους στην αμερικανική και  στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. Τα πράγματα 

έγιναν ιδιαίτερα περίπλοκα τον 20ο αιώνα, όταν 

με την πρόοδο της μηχανικής, ο ακατέργαστος 

καπνός μετατράπηκε στο γνωστό μας τσιγάρο. Τη 

δεκαετία του ‘20 το τσιγάρο, όπως και άλλα 

μαζικά πια παραγόμενα προϊόντα, πέρασε στο 

χώρο της διαφήμισης και με επικοινωνιακούς 

χειρισμούς, αποτέλεσε φορέα μιας σημαντικής 
διττής κοινωνικής σήμανσης: από τη μία έγινε το 

σύμβολο μιας λαμπερής και ξέγνοιαστης ζωής 

και από την άλλη λειτούργησε ως ένδειξη 

χειραφέτησης,  ανεξαρτησίας και ένταξης των 

γυναικών στον επαγγελματικό στίβο.  

Μετά από μερικές δεκαετίες, το 1964, 

αμερικανική κυβερνητική έκθεση με τίτλο 

«Καπνός και Υγεία» συνδέει για πρώτη φορά το 

κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων και τη 

χρόνια βρογχίτιδα. Από την περίοδο αυτή το 

κάπνισμα αρχίζει να παίρνει τη ρεαλιστική του 

διάσταση στην «κοινή γνώμη» καθώς 

συνειδητοποιείται μαζικά ότι πρόκειται για μια 

συνήθεια που συνδέεται άμεσα τόσο με δυνατή 
ψυχική εξάρτηση, όσο και με μια σειρά από 

σοβαρές σωματικές παθήσεις, όπως αυξημένος 

κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων, 

χρόνιας βρογχίτιδας αλλά και με καταστάσεις 

όπως ιλίγγους, νευραλγίες ιδίως βραχιόνων και 

ώμων, εγκεφαλική υπεραιμία με βάρος και ζάλη, 

αλλοιώσεις της γεύσης, της ακοής, της όσφρησης, 

αμβλύτητα της μνήμης ιδίως των λέξεων, μείωση 

της αντοχής και της αντίστασης του οργανισμού, 

κίνδυνο αρτηριοσκλήρυνσης κ.ά. 

 

Αντιμετωπίζοντας τη συνήθεια του καπνίσματος 

ας αναλογιστούμε και τις πολιτισμικές σημάνσεις 

γύρω από αυτή. Στη χώρα μας μέχρι πρόσφατα η 
διασκέδαση είχε για σειρά δεκαετιών ταυτιστεί με 

το σχήμα τρώω, πίνω, γλεντάω, και καπνίζω, 

χωρίς να έχει γίνει προσπάθεια να συνδεθεί  και  

με τον αντίκτυπο που η στάση αυτή έχει στην 

ασφάλεια και την υγεία του ατόμου.   

 

Αναπόφευκτα, για μια ακόμη φορά θα 

αναφερθούμε στη σκληρή πραγματικότητα των 

αριθμών που έχουν να κάνουν με τα αποτελέσματα 

του καπνίσματος στη δημόσια υγεία: περισσότεροι 

από 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο 

πρόωρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ασθένειες 

που σχετίζονται με το κάπνισμα.  
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και 

ότι η υγεία είναι η θεμελιώδης αξία της ζωής του 

ανθρώπου και προϋποθέτει συνήθειες συµβατές µε 

τη φυσιολογία και την οικολογία της ζωής, η 

παρέμβαση προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης 

συνηθειών και πρακτικών που δεν την 

υπομονεύουν, αποτελεί βασικό και ανυπέρβλητο 

μέλημα για τις σύγχρονες κοινωνίες.  

 
Μιλώντας, λοιπόν, για πρόληψη του καπνίσματος, 

χρειάζεται πρώτιστα να λάβουμε υπόψη τα 

σύγχρονα πορίσματα που έχουν αποσαφηνίσει ότι 

η πολιτική του οποιουδήποτε φορέα θα καταστεί 

αποτελεσματική μόνο εφόσον αυτό αντιμετωπιστεί 

τόσο ως ένα υγειονομικό θέμα όσο και ως ένα θέμα 

που χρήζει κοινωνικής, ψυχολογικής και 
πολιτιστικής ανάλυσης. Εξίσου σημαντικό είναι 

όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να προσανατολίσουν 

τη δράση τους προς την ανάγκη να δοθούν στους 

πολίτες κίνητρα και εναύσματα ώστε να 

επαναξιολογήσουν και να επαναπροσδιορίσουν οι 

ίδιοι α. την αντίληψή τους σχετικά με την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, β. τη διάθεση 

του εαυτού τους απέναντι στα νέα δεδομένα γύρω 

από την κατανάλωση και τα καταναλωτικά αγαθά, 

συμπεριλαμβανομένου και του τσιγάρου και τέλος, 

την υιοθέτηση στάσεων ζωής που προάγουν την 

σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου. Αυτός 

ακριβώς είναι και ο προσανατολισμός του Κέντρου 

Πρόληψης «Αθηνά Υγεία» και των εστιασμένων 
προγραμμάτων που υλοποιεί όχι μόνο για το 

κάπνισμα αλλά και για κάθε είδους εξάρτηση, 

τόσο των νόμιμων όσο και των παράνομων ουσιών 

και συνηθειών.  

 

Φίλιππος Δραγούμης, Πρόεδρος του Δ.. του 

Κέντρου Πρόληψης  Αθήνας «Αθηνά Υγεία», 

Δημοτικός ύμβουλος Δήμου Αθηναίων 

 

ΚΑΠΝΙΜΑ – 
ΕΘΙΜΟ - 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
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ΣΑ ΖΨΓΡΑΥΙΜΕΝΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ  

ΣΟΤ ΣΕΤΦΟΤ ΕΦΟΤΝ ΓΙΝΕΙ  

ΑΠΟ ΣΙ ΟΜΑΔΕ  

ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΦΑΝ ΣΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΧΗ  

ΣΟΤ Κ.Π. «ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΑΦΟ»  

&  ΣΟΤ 14ΟΤ ΓΤΜΝ. ΑΘΗΝΨΝ 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
 

Πολλοί ξέρουμε πως το κάπνισμα προκαλεί σοβαρά 

προβλήματα στον οργανισμό μας. Π.χ.: αναπνευστικά 
προβλήματα, καρκίνο στους πνεύμονες, καρκίνο του 

λάρυγγα, καρκίνο του οισοφάγου, καρκίνο ουροδόχου 

κύστης, καρδιακές παθήσεις  κ.α. Τπάρχουν δύο είδη 

καπνίσματος: 1)το ενεργητικό κάπνισμα (που θεωρείται ως 

το πιο βλαβερό) 2) και το παθητικό κάπνισμα. 
 Σο πρόγραμμα το οποίο παρακολουθήσαμε έγινε στο 14ο 

Γυμνάσιο Αθηνών και είχε θέμα το κάπνισμα. Πρώτα μας 

έδειξαν ένα βίντεο που μας μίλησε για τις συνέπειες και τις 

επιπτώσεις του ενεργητικού αλλά και του παθητικού 

καπνίσματος. Μόλις το είδαμε καταλάβαμε πόσο βλαβερό, 

επικίνδυνο και ανθυγιεινό είναι για τον συμπολίτη μας που 
καπνίζει. Σα συναισθήματα και οι σκέψεις που κατέκτησαν 

το μυαλό μας, από τότε που είδαμε το βίντεο, ήταν πολλά. 

Κάποια από αυτά μας δημιουργούσαν περιέργεια και φόβο 

με τη σκέψη πως έστω και ένα τσιγάρο μπορεί να μας 

δημιουργήσει τόσα πολλά  προβλήματα. το δεύτερο μέρος 
του προγράμματος μας έδωσαν ένα ερωτηματολόγιο στο 

οποίο έπρεπε να απαντήσουμε. Νομίζουμε πως 

συνεργαστήκαμε πολύ καλά σαν ομάδα δεκαπέντε ατόμων 

που όλοι είχαν τις δικές του απόψεις. Ένα ακόμα θέμα ήταν 

το πώς ο άνθρωπος εθίζεται στο κάπνισμα και από ποιους 

παράγοντες, οι οποίοι είναι οι εξής: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 υνήθεια γονέων 

 Υίλοι, μεγαλύτερα αδέλφια, κοινωνικό 

περιβάλλον 

 Διαφήμιση και εμπορική σύνδεση με την 

εικόνα του 

 Διαφήμιση και εμπορική σύνδεση με τον 

αθλητισμό 

 χέσεις / οικογενειακή δομή 

 Επίπεδο εκπαίδευσης 

 Κοινωνικό & οικονομικό επίπεδο 

 Διαχείριση άγχους και καταπίεσης 

 Αποδοχή 

Επίσης ένας λόγος που το τσιγάρο δεν συμφέρει 
στην εποχή μας, όπου δεν υπάρχει μεγάλη 

οικονομική δυνατότητα, είναι η τιμή του ενώ 

παλιότερα έχει γίνει κατάχρηση του τσιγάρου από 

πολλούς ανθρώπους για τον αντίθετο λόγο.  

Ύστερα απ’ όλα αυτά συλλογιστήκαμε και 
προβληματιστήκαμε μέχρι που καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά 

όλους μας. 

ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΩΘΕΙ!!! 

ΚΟΨΕ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΟ!!! 

ΣΙΓΑΡΟ Ή ΤΓΕΙΑ ? ΔΙΑΛΕΞΣΕ!!!     

Γιάννης Π. & Αχιλλέας  Σ. 

Μαθητές Α΄ Γυμνασίου, 14ο Γυμν. 
Αθηνών 
 

 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
Οι «αντικαπνιστικές» δράσεις του 14ου 

Γυμνασίου Αθήνας  
 
Σο 14ο Γυμνάσιο, στο πλαίσιο των δράσεων κατά του καπνίσματος, τη φετινή 

χρονιά έχει ως τώρα κάνει τα εξής: 

 Αντικαπνιστική παρέμβαση σ’ όλο το σχολείο από ειδικούς του Κέντρου 

Πρόληψης του Δ. Αθηναίων «Αθηνά Πρόμαχος» 

 Κείμενα μαθητών με αντικαπνιστικό περιεχόμενο από τους μαθητές 

Επίσης στο σχολείο μας θα υλοποιηθεί πρόγραμμα Αγωγής Τγείας Πρόληψης του 

καπνίσματος σε μαθητές με τίτλο «Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την 

οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος αγωγής υγείας για το κάπνισμα στα 

σχολεία «Μαθαίνω την Αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο», που θα εφαρμόσει το 
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), με επιστημονικό 

υπεύθυνο τον Καθηγητή κο Παναγιώτη Μπεχράκη. 

Παράλληλα λειτουργεί πρόγραμμα πρόληψης για όλους  τους μαθητές του 

σχολείου από την «Αθηνά Πρόμαχο», ενώ στο πρόγραμμα «Αντιμετωπίζω το άγχος» 

που υλοποιείται με ομάδα μαθητών, θα υπάρξει ενότητα για τις εξαρτήσεις από 

τις ουσίες. 

 

 

 Το βιωματικό 

πρόγραμμα πρόληψης 

που διενεργήθηκε από 

τα στελέχη του  

Κέντρου Πρόληψης 

«Αθηνά Πρόμαχος» στο 

14ο Γυμνάσιο Αθηνών 

με την συνεργασία των 

καθηγητών του 

Σχολείου 

Η Διευθύντρια και ο 
Σύλλογος Εκπ/κων του  14ου 
Γυμνασίου Αθηνών 

 



                            
 
                                                                                                                                                
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                                                 

               

«ΚΑΠΝΙΜΑ»: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΟΤ 14ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ,  
από το Κ.Π. «ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΑΧΟ» για το 2013 

Με αφορμή την εβδομάδα κατά του καπνίσματος, έγινε παρέμβαση σε όλους τους μαθητές του 
14ου Γυμνασίου Αθηνών αναφορικά με το κάπνισμα. Η παρέμβαση είχε βιωματικό χαρακτήρα και 
πραγματοποιήθηκε ανά τάξη.  
Παρακάτω παρατίθενται οι απόψεις των μαθητών που προέκυψαν από την εν λόγω παρέμβαση. 
Για την βοήθειά του στην τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος τον Μπάμπη Κ. (Γ2). 

 

Γ’ τάξη 
Γιατί αρχίζει κάποιος το κάπνισμα? 

-μαγκιά 
-γονεϊκά πρότυπα 

-περιέργεια 

- άγχος 

- προβλήματα (ψυχολογικά, προσωπικά, 

επαγγελματικά) 

-προβολή εαυτού 

- πείσμα 
- παρέα – αποδοχή 

- χαλάρωση 

-προσωπική ευχαρίστηση 

-αύξηση αυτοεκτίμησης 

-παρηγοριά 

 
Σι εντύπωση έχουμε για ένα φίλο που καπνίζει? 

-άσχημη – ανησυχούμε – αλήτης -δε νοιάζεται για τον εαυτό του 

Σι θα κάνουμε για να τον βοηθήσουμε? 

-ενημερώνουμε για τις συνέπειες -συζητάμε μαζί του – περνάμε χρόνο μαζί 

-παρακινούμε για διακοπή -πιέζουμε να σταματήσει 

 

Σλόγκαν ηηρ ηάξηρ: 

« η ο  α ζ θ α λ έ ζ η ε π ο  η ζ ι γ ά π ο  ε ί ν α ι  η ο  η ε λ ε ς η α ί ο  ζ ο ς »  

 

Β’ τάξη 
Γιατί κάποιος αρχίζει το κάπνισμα? 

-γονεϊκά πρότυπα 

-επιρροές φίλων 

- προβλήματα (ψυχολογικά, 

προσωπικά, επαγγελματικά) 

-μαγκιά 
-δίαιτα 

- εγωισμός 

- ηρεμία 

- ανωτερότητα 

-περιέργεια 

-μοναξιά 
-κοινωνική αποδοχή 

 

Σι εντύπωση έχουμε για ένα φίλο που καπνίζει? 

-κακή -μας στεναχωρεί 

Σι θα κάνουμε να τον βοηθήσουμε? 

-συμπαράσταση -βοήθεια – ενημέρωση – συμβουλές για διακοπή -ενθάρρυνση για 
διακοπή -υποστήριξη των προσπαθειών του -ένταξη σε «θετική» παρέα 

 

Σλόγκαν ηηρ ηάξηρ : 

« Α π σ ί ζ ο ν η α ρ  η ο  κ ά π ν ι ζ μ α  σ ά ν ε ι ρ  η ο  ε ν δ ι α θ έ π ο ν  γ ι α   

η η  ζ υ ή »  

« Α ν  ζ ’  α π έ ζ ε ι  η  ζ υ ή  κ ό τ ε  η ο  η ζ ι γ ά π ο  κ α ι  π ά μ ε  α π ’   

η η ν  α π σ ή »  

 

Α΄ τάξη 
Γιατί κάποιος αρχίζει το κάπνισμα? 

- ψυχολογικά προβλήματα – κατάθλιψη –

στεναχώρια 

- παραμέληση γονέων  

- οικογενειακά προβλήματα 
-μαγκιά 

-ερωτική απογοήτευση 

-  παρέες 

- περιέργεια 

- ανταγωνισμός 
- για να αρέσει 

Σι εντύπωση έχουμε για το φίλο που καπνίζει? 

-άσχημη –παλιόπαιδο -δεν τον θέλουμε παρέα 

Σι θα κάναμε για να βοηθήσουμε? 
-τον ενημερώνουμε για τις συνέπειες -τον βοηθάμε να σταματήσει 

 

Σλόγκαν ηηρ ηάξηρ: 

« Ό σ ι  ζ η ο  κ ά π ν ι ζ μ α ,  ε ί ν α ι  α δ ι έ ξ ο δ ο »  

 

 

 

 

Σοφία Χιώτη, Στέλετος Πρόληυης 
Κ.Π. Αθηνά Πρόματος, 

Εκπαιδεστικός 



ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗ ΕΞΑΡΣΗΗ & ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΣΗ ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ «ΑΘΗΝΑ΄ ΤΓΕΙΑ» 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΟΚΑΝΑ 

 «Αθηνά Πρόμαχος» 

Αίνου 1 & Λ. Βουλιαγμένης 

τηλ. – φαξ: 210 9270096 

 «Αθηνά Προναία» 

Λ. Αθηνών 36 & Καστοριάς 12 

τηλ. 210 3424024, 210 3413483 

 «Παλλάς Αθηνά» 

τουρνάρα 21 

τηλ. 210 3800038, 210 3835879 

 «Αθηνά Πολιάς» 

Πατησίων 189 

τηλ. 210 2114566 

 «Αθηνά Εργάνη» 

Πατησίων 189 

Σηλ. 210 2114566 

 « Αθηνά Αφαία» 

Λ. Αθηνών 36 και Καστοριάς 12 

τηλ. 210 3413483 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Κάπνισμα … μια απλή συνήθεια ή δημόσιος κίνδυνος;» 
 

Πολλοί άνθρωποι όταν ακούνε για το κάπνισμα, το τσιγάρο, 
τους έρχονται ανάμεικτες και διαφορετικές σκέψεις. Όμως, 

ελάχιστοι αναγνωρίζουν και υπολογίζουν τον  κίνδυνο και 

τις επιπτώσεις του.  

Δυστυχώς εκατοντάδες άνθρωποι σήμερα θεωρούν το 

κάπνισμα ως διαφυγή, τρόπο χαλάρωσης, τρόπο ζωής και 
χωρίς να το καταλάβουν βρίσκονται εξαρτώμενοι, εθισμένοι 

και μπλεγμένοι σε μια ιστορία, μια συνήθεια που δύσκολα 

ξεφεύγεις και δεν έχει τέλος. Όλα ξεκινούν πολύ αθώα, 

αφού ο άνθρωπος θέλει να δοκιμάζει καινούργια 

πράγματα, καινούργιες εμπειρίες. Πολλοί έφηβοι βλέπουν 

μεγαλύτερους φίλους και συγγενείς τους να καπνίζουν και 
νομίζουν πως μπορεί να τους κάνει να νιώσουν 

διαφορετικά, το βλέπουν σαν κάτι ιδιαίτερο. Τότε μπαίνουν 

στη διαδικασία να το δοκιμάσουν και μετά δεν μπορούν να 

ζήσουν δίχως ένα τσιγάρο. Άλλοι πάλι παρασύρονται από 

γνωστούς που τους πιέζουν να ακολουθήσουν το 

παράδειγμά τους και χωρίς να το συνειδητοποιήσουν έχουν 

κάνει το μεγαλύτερο σφάλμα της ζωής τους,  

Κάποιοι μπορεί να πουν πως βρίσκουν φυγή και διέξοδο 
στο τσιγάρο, σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε με 

τόσα οικονομικά και ψυχολογικά προβλήματα… όμως στην 

πραγματικότητα βρίσκονται σε ΑΔΙΕΞΟΔΟ.  

 

Και το χειρότερο είναι ότι όσοι μπλέξουν μαζί του 
έχουν ελάχιστες πιθανότητες να απεξαρτηθούν και να 

βγουν νικητές από αυτή τη μάχη. 

Όμως αλήθεια, ξέρουμε τι μας προσφέρει το τσιγάρο; 

Ξέρουμε τι περιέχει το τσιγάρο;  Μάλλον όχι…!  

Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει περισσότερες από 
4000 διαφορετικές ουσίες, μεταξύ των οποίων 22 

δραστικά δηλητήρια: ακετόνη (ασετόν), οξικό οξύ (ξίδι), 

αμμωνία (υγρό καθαρισμού), αρσενικό (συστατικό των 

ζιζανιοκτόνων), βενζόλιο (ατμοί πετρελαίου), κάδμιο 

(μπαταρίες), μονοξείδιο (καυσαέριο), DDT 

(εντομοκτόνο), φορμαλδεϋδη (υγρό βαλσάμωσης), 
υδρογονάνθρακες (υγρό αυτοκινήτου), μόλυβδο (ατμοί 

πετρελαίου), μεθανόλη (καύσιμο πυραύλων), νικοτίνη 

(εντομοκτόνο), πολώνιο 210 (ραδιενεργό κατάλοιπο), 

πίσσες (επίστρωση δρόμων, ραδώνιο (ραδιενεργό 

υλικό).  
Τελικά, από όποια πλευρά και να το δούμε το τσιγάρο, 

μόνο καταστροφικές συνέπειες έχει για τη ζωή μας. 

Μόνο εάν σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν από 

καρκίνο των πνευμόνων που προκαλεί το τσιγάρο, το 

μειωμένο προσδόκιμο ζωής των καπνιστών, τα παιδιά 

που γεννιούνται με προβλήματα λόγω καπνιστριών 
μητέρων, της πιο συχνής στείρωσης, του αδύναμου 

σπέρματος και ωαρίων, της μειωμένης αντοχής, τη 

γρήγορη κόπωση. 

Τελικά το κάπνισμα είναι μια βλαβερή συνήθεια που 

δύσκολα μεν αλλά ξεπερνιέται, όμως δεν υπάρχει 
λόγος καν να ξεκινήσει! 

Ιωάννα Κ., Μαθήτρια Α’ Γυμνασίου, 14ου 

Γυμνασίου Αθηνών 
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