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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

H Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζπλερίδνληαο ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ 

δεκηνπξγηθή ελαζρόιεζε ησλ λέσλ θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο αλάπηπμε πξαγκαηνπνίεζε, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Α’ βάζκηαο θαη Β’ βάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Πεινπνλλήζνπ, ζεηξά δξάζεσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη ηελ 

ελζάξξπλζε θαη επηβξάβεπζή ηνπο.  

Δηδηθόηεξα, ε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά (2013-2014) είλαη αθηεξσκέλε ζε δξάζεηο θαηά 

ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Ίδρσμα Ιαηρο-Βιολογικών Δρεσνών ηης 

Ακαδημίας Αθηνών θαη ζην πιαίζην ηνπ Προγράμματος Heart II. Σην πιαίζην απηό, 

πινπνηήζεθε ην πξόγξακκα  «Να ζει κανείς ή να καπνίζει;» κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλήζεηα 

ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ζην πξώελ Γεκαξρείν Τεγέαο Πολστώρος γηα ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ γηα ηελ Πξόιεςε ηνπ Καπλίζκαηνο. Σηα εγθαίληα ηνπ ρώξνπ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζήκεξα, Τεηάρηη 30 Απριλίοσ 2014 ζηις 10 π.μ., παξέζηεζαλ ν 

Ανηιπεριθερειάρτης Αρκαδίας κ. Δσάγγελος Γιαννακούρας, ο Γήμαρτος Τρίπολης κ. 

Ιωάννης Σμσρνιώηης, ο Ανηιδήμαρτος Πολιηιζμού & Αθληηιζμού κ. Σηαύρος Κοσκάκης, 

ο Περιθερειακός Γιεσθσνηής Δκπαίδεσζης Πελοποννήζοσ κ. Πέηρος Μιζθός και ο 

Καθηγηηής κ. Παναγιώηης Μπετράκης, Αθαδεκατθόο Υπεύζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

Σπλεξγαδόκελνο Δξεπλεηήο ηνπ Ηδξύκαηνο Ηαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, 

Πξόεδξνο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Καπλίζκαηνο & Πξόεδξνο ηνπ European 

Network for Smoking and Tobacco Prevention. Τελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ παξαθνινύζεζαλ 

εθπξόζσπνη ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο, θαζώο θαη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Τεγέαο, νη 

νπνίνη ήηαλ θαη νη πξώηνη θνηλσλνί ηνπ πξνγξάκκαηνο.     

Σηόρνο ηνπ Πνιπρώξνπ, πνπ ζα επηζθέπηνληαη καζεηέο ζρνιείσλ ηεο Α’ βάζκηαο θαη 

Β’ βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, είλαη ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ 

δξάζεσλ θαη ε ελεκέξσζε, δηαπαηδαγώγεζε θαη παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαπλίζκαηνο θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη 

γηα ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο.  Ο ρώξνο δηακνξθώζεθε θαη ιεηηνπξγεί ππό ηελ 

επνπηεία ηνπ Ηδξύκαηνο Ηαηξν-Βηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ.  

Ο κ. Μπετράκης αλαθέξζεθε ζηελ αλαγθαηόηεηα πξόιεςεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζε 

λεαξή ειηθία θαη ζηε  ζπνπδαηόηεηα ηεο ελεκέξσζεο ησλ καζεηώλ. Δπεζήκαλε όηη ην 

θάπληζκα δελ είλαη καγθηά, αιιά ην αληίζεην θαη ηόληζε εκθαηηθά ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηνπ 

θαπλίζκαηνο όρη κόλν γηα ηελ πγεία, αιιά θαη γηα ηελ πνηόηεηα δσήο. Δπίζεο, αλαθέξζεθε ζηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο δειώλνληαο ραξαθηεξηζηηθά όηη ην θόζηνο 

θαπλίζκαηνο ηξηώλ κελώλ ελόο γνλέα ηζνδπλακεί κε ηελ αγνξά ελόο Ζ/Υ, ελώ ην θόζηνο 

θαπλίζκαηνο ελόο ελήιηθα ηζνδπλακεί κε ηελ αγνξά ελόο ζπηηηνύ.  

Δλ ζπλερεία, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθδήισζε βξάβεπζεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ 

καζεηώλ πνπ δηαθξίζεθαλ ζην θεηηλό καζεηηθό δηαγσληζκό κε ζέκα «2014 – Να ζει κανείς ή 

να καπνίζει;», ζην Απνζηνινπνύιεην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Τξίπνιεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, πινπνηήζεθαλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο όιεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ελεκεξώζεηο από επηζηεκνληθά αξκόδηνπο θνξείο θαη βησκαηηθέο 

δξάζεηο. Τν πξόγξακκα νινθιεξώζεθε κε ηε δηεμαγσγή καζεηηθνύ δηαγσληζκνύ ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηείραλ 30 ζρνιηθέο κνλάδεο θαη πεξηζζόηεξνη από 800 καζεηέο.  

Τα ζρνιεία πνπ δηαθξίζεθαλ αλά Π.Δ. είλαη ηα εμήο:  
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Π.Δ. Στολική Μονάδα 

Αξγνιίδα 4ν Γ.Σ. Άξγνπο 

  Γπκλάζην Κνπηζνπνδίνπ 

Αξθαδία Γ.Σ. Λεβηδίνπ 

  ΓΔΛ Βπηίλαο 

Κνξηλζία 1ν Γ.Σ. Νεκέαο 

  Γπκλάζην Λεραίνπ 

Λαθσλία 1ν Γ.Σ. Σθάιαο 

Μεζζελία Γ.Σ. Βαιύξαο 

  Γπκλάζην Πεηαιηδίνπ 

 

Δπίζεο, ηηκεηηθά βξαβεύζεθαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηα λεπηαγσγεία:   

 

Αξθαδία 5ν Νεπηαγσγείν Τξίπνιεο 

Αξθαδία Νεπηαγσγείν Εεπγνιαηηνύ 

Λαθσλία 5ν Νεπηαγσγείν Σπάξηεο 

 

Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αξθαδίαο θ. Δ. Γιαννακούρας ραηξέηεζε ηελ εθδήισζε, 

ζπλεράξε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπο γηα ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζπκκεηνρή θαη 

αλαθέξζεθε ζηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηελ αλάγθε πξόιεςεο ηνπ ζε 

λεαξή ειηθία. Φαξαθηήξηζε ηελ εθδήισζε σο κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο θαη νπζηώδεηο ηεο 

ηειεπηαίαο ηξηεηίαο θαη επεζήκαλε ηελ εμαηξεηηθή ρξεζηκόηεηα ηνπ Πνιπρώξνπ γηα ηελ 

Πξόιεςε ηνπ Καπλίζκαηνο σο «νρπξό άκπλαο θαη επίζεζεο» ζηε κάρε θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο.  

Ο ζεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Υγείαο θαη Παηδείαο θ. Φ. Σηεθανόποσλος εμέθξαζε 

ηελ  ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο.  Δμνκνινγήζεθε όηη είλαη δέζκηνο 

ηεο θαθήο ζπλήζεηαο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη επεζήκαλε ζηνπο καζεηέο όηη είλαη ζεκαληηθό λα 

κελ μεθηλήζνπλ ηνλ εζηζκό ζην ηζηγάξν γηαηί είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα απνδεζκεπζνύλ ζηε 

ζπλέρεηα. Σπλεράξε ηνπο καζεηέο γηα ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζπκκεηνρή, θαζώο θαη ηνπο γνλείο 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπο γηα ην δύζθνιν θαη ζεκαληηθό έξγν πνπ επηηεινύλ θαη 

αλαθέξζεθε ζηα ιόγηα ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ όηη «ζηνπο γνλείο νθείινπκε ην δελ θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ην επ δελ».   

Ο Γήκαξρνο Τξίπνιεο θ. Ι. Σμσρνιώηης ραηξέηεζε ηελ πξσηνβνπιία απηή θαη ηε 

εληππσζηαθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ, ελώ ν Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο θ. Π. Μιζθός, αθνύ 

επραξίζηεζε ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ νπζηαζηηθή ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ 

απηώλ, αλαθέξζεθε ζηε ζπκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ καζεηώλ επηζεκαίλνληαο όηη 

αμίδνπλ βξαβεία ζε όινπο ηνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζην καζεηηθό 

δηαγσληζκό θαη όρη κόλν ζε απηά πνπ δηαθξίζεθαλ.          


