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    Η ομάδα μασ… 



Σηόσοι ηηρ ομάδαρ: 

• Α) Δνημέρωση ηων ζςμμαθηηών μαρ για ηιρ 
εξαπηήζειρ και ηιρ ζςνέπειέρ ηοςρ 

 

• Β) Δυαισθητοποίηση ζςμμαθηηών, θίλων, 
γονιών, καθηγηηών μαρ και ηηρ ηοπικήρ 
κοινωνίαρ ζσεηικά με ηο θέμα μαρ 

 

• Γ) Συλλογική προσπάθεια και συνεργασία 
για ηην επιηςσία ηος ππογπάμμαηόρ μαρ 

 
•  Γ) Πποηάζειρ για εναλλακτική ζωή 
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Δράςεισ τησ ομάδασ μασ: 

• υγκζντρωςθ πλθροφοριακοφ 
υλικοφ (Διαδίκτυο, βιβλία, 
περιοδικά) 

 

• Ενθμζρωςθ ςυμμακθτϊν , 
κακθγθτϊν, γονζων και τοπικισ 
κοινωνίασ (φυλλάδια, ςυηθτιςεισ) 
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• υηθτιςεισ με ειδικοφσ (γιατροφσ και 
κακθγθτζσ φυςικισ αγωγισ) 

• Παρακολοφκθςθ ςχετικϊν ςεμιναρίων, 
βίντεο και ταινιϊν 

• υμμετοχι ςτο Αντικαπνιςτικό υνζδριο                         

              

                               



• Δράςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον 
(εκδρομζσ, ακλοπαιδιζσ, επιςκζψεισ 
ςε μουςεία, δενδροφφτευςθ) 
 

 



Καλλιτεχνικζσ 
δημιουργίεσ 

μαθητών 

Α) Αφίςεσ 



Β) Κολλάη-Ηωγραφιζσ  



Α) Το αλκοόλ 
• Είναι μια καταςταλτικι ουςία που περνάει πολφ 

γριγορα ςτο αίμα. 
• Φτάνει ςτον εγκζφαλο ςχεδόν αμζςωσ 
• Επθρεάηει τθ ςωματικι κατάςταςθ και τθ ψυχικι 

διάκεςθ του ατόμου  
• Προκαλεί διαταραχζσ ςτο νευρικό ςφςτθμα 

(διανοθτικι ςφγχυςθ, παραιςκιςεισ),ςτθ 
λειτουργία του ιπατοσ(κίρρωςθ) και του 
κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ 

SOS:  Κατά τθ διάρκεια τθσ εφθβείασ, που 
αναπτφςςεται ο εγκζφαλοσ, το αλκοόλ 
καταςτρζφει τα εγκεφαλικά κφτταρα 
 

 



• Για το αλκοόλ μασ μίλθςε θ ψυχίατροσ  κφρια 
Χρθςτίδου  από τθ Μ.Κ.Ο  ΕΚΟΠΑ . 



Β) Σα ναρκωτικά: 
Oι άνκρωποι παίρνουν ναρκωτικά : 

Για να μοιάςουν με τουσ  υπόλοιπουσ 

Για να «αποδράςουν» από τθν 
κακθμερινότθτα  

Για να μοιάηουν πιο ϊριμοι 

Για να κάνουν τθν επανάςταςι τουσ και να 
πειραματιςτοφν. 

Νομίηουν  ότι τα ναρκωτικά είναι θ λφςθ. Αλλά 
τελικά, τα ναρκωτικά γίνονται το πρόβλθμα… 



Τα ναρκωτικά είναι, ςτθν ουςία, δθλθτιρια. 

 Επθρεάηουν άμεςα το νου 

 Αλλοιϊνουν τθν αντίλθψθ του χριςτθ για το 
τί ςυμβαίνει γφρω του  

 Μπλοκάρουν τισ αιςκιςεισ, εξαλείφουν  τισ 
ικανότθτεσ και κολϊνουν τισ ςκζψεισ 

 Προκαλοφν αποτυχίεσ ςτθ ηωι … και τθν 
ψευδαίςκθςθ  ότι τα προβλιματα κα 
επιλυκοφν  με τα ναρκωτικά όμωσ … ζτςι  

    το άτομο οδθγείται κάκε μζρα ςτο κάνατο. 

 

 

 

 



Για τα ναρκωτικά μασ μίλθςαν θ 
ψυχολόγοσ του διμου, κυρία Κόρδιτσ  



Και θ κοινωνικι λειτουργόσ από το 
Κζντρο Πρόλθψθσ ΠΝΟΘ του  

διμου, Κα Παπαδοποφλου Ειρινθ : 



Γ) Σο κάπνιςμα:  
Το τςιγάρο περιζχει: 

•  νικοτίνθ 

•  πίςςα 

•  αςετόν 

•  αμμωνία 

•  μονοξείδιο 

   του άνκρακα 

 

 

Το κάπνιςμα προκαλεί 
προβλήματα: 

• τθ ςτοματικι 
κοιλότθτα 

• τθν καρδιά 

• το κυκλοφορικό, 
αναπνευςτικό, 
πεπτικό και νευρικό 
ςφςτθμα. 

 



Ο Ανκρϊπινοσ Οργανιςμόσ:  

Αρχικά , δυςκολεφεται να το ςυνθκίςει … 

 

                 Μετά  από καιρό, εκίηεται… 

 

                               το τζλοσ, εξαρτιζται από αυτό… 

 



Για το κάπνιςμα μασ μίλθςε θ Κα Πανάγιου 
Καςςιανι, από το Κζντρο Πρόλθψθσ ΠΝΟΘ, και 
ο Κοσ Παυλισ Μίλτοσ, υπεφκυνοσ του ΟΚΑΝΑ 

Θλιοφπολθσ. 



Μασ μίλθςε και θ πνευμονολόγοσ από 
το κοινωνικό ιατρείο του διμου, κυρία 

Σςιϊκου. 



Δ) Εναλλακτικι Ζωι: 





Παίηοντασ ομαδικά… 



Καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ… 



Τλοποιιςαμε: 

• Σθν ςυμμετοχι μασ ςτο αντικαπνιςτικό 
ςυνζδριο. 

 



Απόςπαςμα από τθν παρουςίαςθ ςτο 
Αντικαπνιςτικό υνζδριο: 



Γιορτάςαμε όλοι μαηί τον ερχομό του 
νζου χρόνου 



• Φφτευςθ κάμνων  ςτο ςχολείο μασ ςε κλίμα 
χαράσ και δθμιουργίασ… 



 Επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο 



Εξερευνϊντασ τον μθχανιςμό  
των Αντικυκιρων  



• Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο οφικό  Κορινκίασ 



Παραδοςιακόσ τρόποσ παραγωγισ 
ελαιολάδου και τυριοφ 



Δραματοποίθςθ διαλόγων για τα 
ναρκωτικά 

 

Παίρνουν μζροσ: 

• Στυλιανζλθ Ιωάννα 

•  Τςουράι Μίνα 



Άντον Τςζχωφ(1860-1904):                
«Οι βλαβερζσ ςυνζπειεσ του καπνοφ» 

•  «Οι βλαβερζσ ςυνζπειεσ του 

καπνοφ» είναι ο τίτλοσ τθσ 
ομιλίασ , τθν οποία μια 
καταπιεςτικι ςφηυγοσ διατάηει 
τον άντρα τθσ να  κάνει. Θ επαφι 
του φοβιςμζνου ανκρωπάκου με 
τον κόςμο του δίνει τθν ευκαιρία 
να ξεςπάςει. Κλαίει, γελάει, ηει 
για λίγο ι για πολφ(;) μακριά από 
τισ βλαβερζσ ςυνζπειεσ 
του….καπνίςματοσ. 

• Σα μονόπρακτα του Σςζχωφ 
παρουςιάηουν τουσ ιρωεσ ςαν 
καρικατουρεσ  και ζχουν ςκοπό να 
ςατιρίςουν κοινωνικά φαινόμενα.  

 

Ομιλητήσ: Γιάννθσ Λάβδασ 



• Αντωνοποφλου 
Αντωνία(Γ1) 

• Αςτερι  Αννα (Γ1) 

• Ηερβάκου Κων/να(Γ2) 

• Καϊςερλόγλου Κων/να(Γ2) 

• Κανατάκθ  Αγγελικι(Γ2) 

• Καρβελά Αγγελικι(Γ2) 

• Κάτρθ  Νικολζτα-Μαρία(Γ2) 

• Κραςςά Κορνθλία(Γ3) 

• Μεχμετάι Ιωάννα(Γ3)    

• Ξυγκόρου Αλκθςτισ(Γ4)      

 

• Παηαρά ταυροφλα(Γ4) 

• Ρακοποφλου Μαρία(Γ4) 

• ουρτηίνου Γαβριζλα(Γ4) 

• τελλίου Βαρβάρα-
οφία(Γ5) 

• Σηαγκαράκθ Αναςταςία-
Μαρίνα(Γ5) 

• Σερτίπθ Ελζνθ(Γ5) 

• Σςουράι  Μίνα 

• Σηϊρτηθ Θλιάννα(Γ5) 

• Σςατςαρι Ευκυμία(Γ5) 

• τυλιανζλθ Ιωάννα(Γ5) 

 

     Ομάδα Αγωγισ Υγείασ 
Κορίτςια 



Αγόρια 
• Λάβδασ   Ιωάννθσ(Β2) 

• Γαλθνάκθσ  Εμμανουιλ(Γ1) 

• Κορνιϊτθσ  πυρίδων(Γ3) 

• Μπουρνάηοσ  Χριςτοσ(Γ3) 

• ταυρόπουλοσ  Κων/νοσ(Γ5) 

• Σριανταφφλλου   Αντρζασ(Γ5) 

• Σςατςοφλθσ  Ορζςτθσ(Γ5) 

• Σςελζντθσ  Θωμάσ(Γ5) 

• Χριςτοδουλάτοσ  Βαςίλειοσ(Γ5) 

• Χιϊτθσ  Παναγιϊτθσ(Γ5)  

 



Υπεφθυνεσ καθηγήτριεσ: 

   Αςθμακοποφλου Μαρία 

                 Πολυηωγοποφλου Ελζνθ 

                                          Σςαντάνθ Αικατερίνθ 





 Τεχνική επιμζλεια: Λάβδασ Γιάννθσ/Κραςςά  Κορνθλία 

 Καλλιτεχνικζσ δημιουργίεσ: τελλίου Βζρα/ Σηαγκαράκθ Αναςταςία/ 
Σερτίπθ Ελζνθ/ Σηϊρτηθ Θλιάνα/ Σςατςαρι Ζφθ/ Καρβελά Αγγελικι/ 
Κανατάκθ Αγγελικι/ Παηαρά ταυροφλα 

 Συγκζντρωςη πληροφοριακοφ υλικοφ: Μπουρνάηοσ Χριςτοσ/ 
Κορνιϊτθσ πφροσ/ τυλιανζλθ Ιωάννα/ Ρακοποφλου Μαρία/ 
Παηαρά ταυροφλα 

 Βιντεοςκόπηςη: Χιϊτθσ Παναγιϊτθσ/ ταυρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 

 Φωτογράφιςη: τυλιανζλθ Ιωάννα/ Λάβδασ Ιωάννθσ/ Κραςςά 
Κορνθλία/ τελλίου Βζρα 

 Θεατρική Ομάδα: Λάβδασ Ιωάννθσ/ τελλίου Βζρα/  Σηϊρτηθ 
Θλιάνα/ Σςουράι Μίνα/ τυλιανζλθ Ιωάννα 

 Παρουςίαςη: Λάβδασ Ιωάννθσ/ Καρβελά Αγγελικι/ Παηαρά 
ταυροφλα/ Ξυγκόρου  Άλκθςτισ 

 Τραγοφδι:  ουρτηίνου  Γκαμπριελα 

 Κιθάρα: Σςιαμπόκαλοσ  ταφροσ 

 Στίχοι: τελίου Βζρα 



ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΤ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΑΣΕ.       
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΓΘ 
ΤΓΕΙΑ 


