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Ιτέα, 11/5/2019 - Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 

10 Μαΐου  2019 με πρωτοβουλία του Παραρτήματος Φωκίδας της Ελληνικής 

Αντικαρκινικής Εταιρείας και την  πρόθυμη ανταπόκριση της  διεύθυνσης του 

Γυμνασίου Δεσφίνας.  

Με τη συμμετοχή  50 μαθητών του Γυμνασίου Δεσφίνας και των εκπαιδευτικών τους 

πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον  κ. Αναστάσιο Μαντζώρο,  Φυσικοθεραπευτή Phd 

σχετικά με  τις  βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και το κόστος που έχει για τις συνθήκες 

ζωής μας, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν τρόποι αποφυγής του καπνίσματος με την υιοθέτηση 

ενός υγιούς τρόπου ζωής. Στη συνέχεια η κα Σύλβια Μισιρλή, υπεύθυνη πολιτιστικών και 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ανέπτυξε διάλογο με τους 

μαθητές. Στα πλαίσια της δράσης χώρισε σε 7 ομάδες τους μαθητές, τους δόθηκε φύλλο 

εργασίας με την οδηγία να συμπληρώσουν το όνομα τους και τα μέλη της ομάδας να 

απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις. 

1) Κάτι που ξέραμε ήδη. 

2) Κάτι που ακούσαμε μια πρώτη φορά. 

3) Κάτι που μας έκανε εντύπωση. 

4) Κάτι που πιστεύαμε και μετά την παρουσίαση καταλάβαμε πως ήταν ΛΆΘΟΣ. 

Τα παιδιά παρακολούθησαν την ομιλία και στο τέλος τους δόθηκε χρόνος να απαντήσουν τις 

ερωτήσεις όπου εκπρόσωποι της κάθε ομάδας μετέφεραν τις απαντήσεις στην ολομέλεια. 

Πολλές από τις παρατηρήσεις των παιδιών ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.  

Η Αντικαρκινική Εταιρεία ευχαριστεί θερμά για την συνεργασία  την διευθύντρια κα Ηλέκτρα 

Κονιδάρη και το εκπαιδευτικό προσωπικό για την άρτια  και  άκρως ενδιαφέρουσα συνεργασία 

και κυρίως τα παιδιά για  την ενεργή παρουσία τους.  



Η Αντικαρκινική Εταιρεία Φωκίδος  έχει στόχο να συνεχίσει την εκστρατεία ενημέρωσης, 

τόσο για το κάπνισμα όσο και για άλλα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση ενός 

υγιούς τρόπου ζωής, ως στάση ζωής.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Η Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας 

Γεωργία Καπαρέλη – Καπούρου   Νικόλαος Λ. Μούτος 

 

  

  


