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Πρόλογος

H Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, παρουσιάζει με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστη-
ση, ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα αγωγής υγείας που απευθύνεται σε εκπαιδευτι-
κούς που διδάσκουν και καθοδηγούν νέους και νέες των ανωτέρων κυρίως τάξεων 
του δημοτικού, του γυμνασίου και του Λυκείου.

H περίοδος αυτή της ηλικίας των παιδιών, είναι ίσως η πιο δύσκολη, διότι ανα-
πτύσσονται και γίνονται εντονότερες οι εσωτερικές διαδικασίες για την πνευματική 
και ηθική αγωγή, πριν ακόμη πλαισιωθούν ή οριστικοποιηθούν συνήθειες αυτο-
ματισμού ή προσληφθούν άλλες απαραίτητες γνώσεις καλύτερης διαβίωσης του 
ανθρώπινου οργανισμού.

Είναι η περίοδος που πρέπει μαζί με την οικογένεια οι εκπαιδευτικοί να μεταδώ-
σουν στον μαθητή, πλήθος από μηνύματα, να του δημιουργήσουν ξεχωριστά ενδι-
αφέροντα και κυρίως να σφυρηλατήσουν τον χαρακτήρα του. H όλη αυτή διεργα-
σία είναι δύσκολη γιατί οι μαθητές πρέπει συγχρόνως να δέχονται και να κρίνουν 
όσα τους διδάσκουν με τον τρόπο τους.

H πολύχρονη επικοινωνία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με τα Γυμνάσια 
και Λύκεια για ενημέρωση των νέων σε θέματα καρκίνου και αντικαπνιστικής αγω-
γής, φανέρωσε την ανάγκη επέκτασης των προγραμμάτων της και τη διοργάνωση 
σε διαφορετική βάση.

Στα πλαίσια των σκέψεων αυτών δημιουργήσαμε ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα αγω-
γής υγείας για να εφαρμοστεί στις σχολικές τάξεις. 

H σύγχρονη γενιά στις μεγάλες πόλεις, μεγαλώνει και περνά την πρώτη και λιγότε-
ρο την δεύτερη πενταετία της ζωής της υγιεινότερα, με περισσότερα μέσα, αλλά 
σε περιορισμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Έτσι ο υπερπληθυσμός, 
η μόλυνση του περιβάλλοντος, η αντιανθρωπιστική συμπεριφορά του κόσμου με 
την επικράτηση βίας, εγκληματικότητας, προσφέρει φοβία στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, επιτείνει την μοναξιά και δημιουργεί αθέμιτους ανταγωνισμούς. Mε τον 
τρόπο αυτό, ξεχνιέται η φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

H καινούργια μας κοινωνία, που διαμορφώνεται με τις κοσμογονικές αυτές μετα-
βολές, μετά τα αρχικά παραδείγματα των γονιών, παίρνει τις βασικότερες αρχές 
παιδείας στο σχολείο, που πρέπει να δώσει τις καλύτερες αρχές μάθησης, κρίσης 
και πολύπλευρης εκπαίδευσης.

Oι εκπαιδευτικοί βρίσκονται μπροστά σε μια πολυποίκιλη μαθητική ομάδα έχο-
ντας υποχρέωση να μεταδίδουν μια καθορισμένη ύλη και να την καλύπτουν καθ’ 
ολοκληρία. Tα προγράμματα παιδείας και υγείας είναι μερικώς ενσωματωμένα σε 
διάφορες ομάδες μαθημάτων. Σε αυτές όμως δεν περιλαμβάνεται ο έντονος προ-
βληματισμός που διακατέχει την νεολαία. H καλή φυσική ζωή, η διατροφή, το κά-



πνισμα, το περιβάλλον, η σωματική άσκηση είναι θέματα που απασχολούν όλο και 
περισσότερο τους νέους οι οποίοι αισθάνονται μεν την ανάγκη ενημέρωσης χωρίς 
όμως καθοδηγητική επιβολή.

Τα θέματα αγωγής υγείας όπως διαπιστώθηκε από την πολύχρονη εμπειρία μας 
στις σχολικές αίθουσες με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, είναι επιβεβλημένα 
και καλύπτουν την απαραίτητη ελάχιστη ύλη «περί αγωγής υγείας» για τους μαθη-
τές των Ελληνικών σχολείων

Ε. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας



Eισαγωγή

Η πρόοδος στην εκπαίδευση έρχεται, κυρίως, με την εφαρμογή νέων μηχανισμών 
διδασκαλίας - μάθησης, με τον εμπλουτισμό του προγράμματος με σύγχρονες 
γνώσεις και με τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η Αγωγή Υγείας είναι 
ένα μάθημα που έχει ενταχθεί στα αναλυτικά προγράμματα πολλών Ευρωπαϊκών 
Χωρών, με σκοπό να προσφέρει στα παιδιά και στους νέους πρότυπα συμπεριφο-
ράς και τρόπους ζωής που θα εξασφαλίζουν, ως ένα βαθμό, την πρόληψη ασθε-
νειών ή άλλων παθογόνων καταστάσεων. 

Έχει διαπιστωθεί ότι το σχολείο μπορεί και πρέπει να γίνει φορέας πρωτογενούς 
πρόληψης και φροντίδας. Σε πολλά Ευρωπαϊκά σχολεία εφαρμόστηκαν με υπεύ-
θυνο και συστηματικό τρόπο ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας όπως για το κά-
πνισμα, με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. 

Τα εμπόδια που συναντά η εφαρμογή των προγραμμάτων υγείας στο σχολείο είναι 
πολλά. Oι νέοι υποβαθμίζουν τους κινδύνους που προκαλούν οι ανθυγιεινές συνή-
θειες, όπως το κάπνισμα, τα οινοπνευματώδη και η κακή διατροφή. Υπερτονίζουν 
τις θεραπευτικές δυνατότητες της ιατρικής και έχουν την αυταπάτη ότι η καλή 
υγεία που έχουν σ’ αυτή την ηλικία θα τους συντροφεύει παντοτινά. Oι εκπαιδευτι-
κοί οφείλουν να εντάξουν την αγωγή υγείας στην καθημερινή σχολική πράξη, παρά 
το φόρτο της διδασκαλίας και των περιορισμών του ωρολόγιου και αναλυτικού 
προγράμματος, γι΄ αυτό τους δίδεται το απαραίτητο διδακτικό υλικό. 

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει το κενό. Προτείνει ένα εφαρμόσιμο μοντέλο 
Αγωγής Υγείας και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να το συμπεριλά-
βουν στα προγράμματα τους. Στο βιβλίο αυτό, ο εκπαιδευτικός θα βρει συνοπτι-
κές πληροφορίες γύρω από μερικά θέματα υγείας, όπως η διατροφή, το κάπνι-
σμα, ο καρκίνος κ.α. και θα ανακαλύψει διάφορες τεχνικές διδασκαλίας, μαζί με 
ένα πλήθος φύλλων εργασίας τα οποία θα δίνει στα παιδιά να τα συμπληρώνουν, 
ατομικά ή ομαδικά, ώστε κάθε γνώση που προσφέρεται με θεωρητικό τρόπο να 
ενδυναμώνεται με την πρακτική εξάσκηση και να μετατρέπεται σε υγιεινές συνή-
θειες και στάσεις. 

Τα θέματα του βιβλίου καλύπτουν τη διατροφή, το περιβάλλον, τα ναρκωτικά και 
το κάπνισμα, τον ρόλο και την αξία της σωματικής άσκησης. Η ανάπτυξη τόσων 
σημαντικών θεμάτων υγείας, το καθένα από τα οποία θα μπορούσε να αποτελεί τη 
θεματική ξεχωριστού προγράμματος, δεν μπορεί να γίνει με λεπτομερή και αναλυ-
τικό τρόπο. Προτιμήθηκε όμως αυτή η επιλογή, γιατί από τη μια μεριά η προαγωγή 
της υγείας προσεγγίζεται με ολιστικό τρόπο και από την άλλη δίνεται η ευκαιρία 
στον εκπαιδευτικό, να ασχοληθεί με το θέμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
τάξης του. 

O εκπαιδευτικός που θα εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να γνωρίζει ότι οι 
ασκήσεις που περιέχονται στα φύλλα εργασίας του μαθητή είναι ενδεικτικές. Αν 
το κρίνει σκόπιμο μπορεί να διευρύνει κάθε ενότητα με πρόσθετες εργασίες, δρα-
στηριότητες και ύλη και να προσαρμόσει όλο το πρόγραμμα στο γνωστικό επίπεδο 
και στις λειτουργικές ιδιαιτερότητες της τάξης του. 
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Είναι φανερό ότι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος υγείας θα εξαρτηθεί 
από την δυνατότητα και την διάθεση των εκπαιδευτικών να το εφαρμόσουν δοκι-
μαστικά.

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία με την εμπειρία της πάνω σε θέματα αγωγής 
υγείας σε συνδυασμό με συγκεκριμένα προληπτικά προγράμματα είναι σε θέση να 
παρέχει συστηματικά με έντυπο υλικό την αμέριστη υποστήριξη στην εκπαιδευτική 
κοινότητα και κατ’ επέκταση στη μαθητιώσα νεολαία για την επιτυχία όλων των 
προγραμμάτων αγωγής υγείας, επ’ ωφέλεια όλων. 
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1. Tο περιεχόμενο του 
προγράμματος Αγωγής Yγείας

Είναι φανερό ότι τα θέματα της υγείας είναι πολλά. Αν περιλάβουμε όλα σε ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα υγείας, κινδυνεύουμε να το διογκώσουμε τόσο, ώστε να γίνει ανεφάρ-
μοστο. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να γίνεται η σύνταξη του προγράμματος από τους δι-
δάσκοντες κάθε σχολικής μονάδας. Τότε το πρόγραμμα θα είναι σύμμετρο με τις ανάγκες 
και την ιδιομορφία του σχολείου και θα ενσωματώνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα χωρίς 
δυσκολίες. Αλλά και όταν ένας δάσκαλος αναλαμβάνει να εφαρμόσει προγράμματα αγω-
γής υγείας σε μαθητές, σχεδιασμένα από άλλους φορείς για γενική χρήση, πρέπει να έχει 
την ικανότητα να τροποποιεί το περιεχόμενο και τις ασκήσεις τους και να τα προσαρμόζει 
ανάλογα με τις καθημερινές συνθήκες και απαιτήσεις του σχολείου του.
Το περιεχόμενο του προγράμματος που προτείνουμε, για δοκιμαστική εφαρμογή, περι-
λαμβάνει τα κεφάλαια: Κάπνισμα, διατροφή, ηλιακή ακτινοβολία και περιβάλλον, άσκηση 
και άλλα. Η επιλογή αυτών των ενοτήτων δεν έγινε τυχαία. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεί-
ας θεωρεί ότι οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν τις βασικές αιτίες που καταστρέφουν 
την υγεία των νέων και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μελλοντική εμφάνιση θανατη-
φόρων ασθενειών π.χ. καρκίνο και άλλα νοσήματα φθοράς.
Με αφετηρία τη βασική αρχή της ιατρικής ότι «η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη θε-
ραπεία» και τη διαπίστωση ότι, όσο νωρίτερα αρχίζει η ενημέρωση σε θέματα υγείας, τόσο 
αποτελεσματικότερη είναι η πρόληψη, απευθύνουμε το πρόγραμμα σε μαθητές της ε’ και 
στ’ τάξης του δημοτικού, του γυμνασίου και του Λυκείου.
Η διερεύνηση των θεμάτων έχει δύο σκέλη: το ένα είναι καθαρά επιστημονικό, με στόχο 
την ενημέρωση του δασκάλου και του καθηγητή. Το δεύτερο έχει μαθησιακή διάσταση με 
στόχο το μαθητή, όχι για να τον εφοδιάσει με ιατρικές γνώσεις ή αποτρεπτικούς κανό-
νες, αλλά για να τον εξοπλίσει με γνώσεις και δεξιότητες που μετατρέπονται σε άμεση 
καθημερινή υγιεινή πρακτική. O μαθητής καλείται να συμπληρώνει ένα φύλλο εργασίας, 
όχι για να εξακριβώσουμε, τι γνώσεις, έχει γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, αλλά για να 
διαπιστώσουμε ποια είναι η στάση του και οι αντιλήψεις του σ’ αυτό. Παράλληλα όμως, 
ενημερώνεται για τη σπουδαιότητα που έχουν οι υγιεινές συνήθειες και εξοπλίζεται με 
γνώσεις και δεξιότητες, που έχουν άμεση και σταδιακή επίπτωση στη μελλοντική ζωή του.
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2. Ένταξη του προγράμματος στο 
Ωρολόγιο & Aναλυτικό Πρόγραμμα

Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η υλοποίηση αυτού του προγράμματος, είναι 
οι περιορισμοί που προβάλλει το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. O δάσκαλος που 
θα αναλάβει να εφαρμόσει στο σχολείο του το πρόγραμμα, μπορεί να εκμεταλλευτεί τα 
αυθόρμητα ενδιαφέροντα των παιδιών ή τις ημέρες που η πολιτεία έχει αφιερώσει σε θέ-
ματα υγείας (π.χ. ημέρα κατά του καπνίσματος κ.α.). Ανακοινώνει στα παιδιά τις σχετικές 
πληροφορίες και τα κατευθύνει να εκτελέσουν εργασίες με στόχο να ανακαλύψουν μόνα 
τους την αξία της υγείας, ως παράγοντα μακροζωίας και ευτυχίας.
Για πιο συνεχή και μακρόχρονη επαφή των παιδιών με την αγωγή υγείας, επιλέγει κεφά-
λαια από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, στα οποία διαφαίνονται στοιχεία 
υγείας, (γλώσσα, φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, φυσική αγωγή, κ.α.), και συνδυάζει 
την αγωγή υγείας με τη γνωστική ύλη του συγκεκριμένου κεφαλαίου. O τρόπος αυτός, 
που ονομάζεται διαθεματική προσέγγιση, μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα 
της Αγωγής Υγείας με συντονισμό και μέθοδο, μας δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε πο-
λυθεματικά την υγεία και μας επιτρέπει να αναφερόμαστε σ’ αυτήν σ’ όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους, χωρίς να συμπιέζουμε την ύλη καθενός μαθήματος και χωρίς να αφαιρού-
με ή να προσθέτουμε διδακτικές ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των εκπαι-
δευτικών να κάνουν το πρόγραμμα ελκυστικό, να το προσφέρουν στον κατάλληλο χρόνο 
και να το συνδέσουν με επίκαιρες και ζωτικές απαιτήσεις των παιδιών. 
Πέρα από αυτά που προτείνονται και εφαρμόζονται παράλληλα με τον κύριο κορμό του 
αναλυτικού προγράμματος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει σε ορισμένα παιδιά σχε-
τικά με την υγεία θέματα, για να εκπονήσουν εκτεταμένες εργασίες στα πλαίσια των συν-
θετικών δημιουργικών εργασιών.
Tέλος, κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να συνενώσει και να συστηματοποιήσει 
όλες τις ευκαιριακές εκδηλώσεις και τα ασύνδετα στοιχεία αγωγής υγείας που περιέχονται 
στα σχολικά εγχειρίδια και να τους δώσει μαθητοκεντρική και σχολειοκεντρική μορφή, 
στηριγμένη στο δάσκαλο και στο μαθητή και στις σύγχρονες απαιτήσεις της μεθοδολογί-
ας, μαζί με αυτές τις παρασχολικές εκδηλώσεις που προάγουν την κοινωνική και ψυχική 
ευεξία των παιδιών  (θέατρο, χορό, τραγούδι, διαλέξεις, προβολές, περιβαλλοντική αγωγή 
κ.α). 
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3. Mέθοδος εργασίας

α. O εκπαιδευτικός, με αφορμή κάποιο ερέθισμα που ανακαλύπτει σε ένα κεφάλαιο κατά 
το στάδιο της προετοιμασίας του επιλέγει το σχετικό φύλλο εργασίας και σχεδιάζει τη 
στρατηγική που θα εφαρμόσει για να το προσφέρει στα παιδιά. Αποφασίζει πότε και 
πως θα ενσωματώσει το θέμα αγωγής υγείας στην ενότητα του μαθήματος. Συνήθως η 
ενσωμάτωση γίνεται αφού έχει εξαντληθεί η προσφορά του κύριου μαθήματος, τα παιδιά 
έχουν διδαχτεί όλη τη γνωστική ύλη της ενότητας και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 
πληροφορίες που απέκτησαν για την πρόσληψη νέων γνώσεων. Εννοείται ότι σχετικά 
φύλλα εργασίας δίνονται στα παιδιά οπωσδήποτε τις ημέρες που το κράτος έχει ορίσει 
να εξετάζεται ένα θέμα υγείας (π.χ. εβδομάδα κατά του καρκίνου).

β. Επιλέγει για το πρακτικό μέρος της διδασκαλίας τον τρόπο με τον οποίο θα προωθήσει 
στα παιδιά, δηλαδή τα μέσα με τα οποία θα τα προετοιμάσει να υποδεχτούν τις νέες πλη-
ροφορίες (εικόνα, ερώτηση, πληροφορία, ανακοίνωση, πρόβλημα, κ.α.).

γ. Εκτιμά το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα των σχετικών γνώσεων που έχουν 
αποκτήσει τα παιδιά από το σχολείο, την οικογένεια και τα ΜΜΕ, ώστε η νέα γνώση να 
αποτελεί προέκταση της παλιάς. Oι εισαγωγικές πληροφορίες του κάθε φύλλου εργασίας 
έχουν γραφτεί με βάση την υποτιθέμενη πείρα των παιδιών. O δάσκαλος όμως, μπορεί 
να τις τροποποιήσει ή να προσθέσει άλλες, γιατί αυτός γνωρίζει το γνωστικό επίπεδο της 
τάξης του.

δ. Η κύρια μέθοδος εργασίας στηρίζεται στο διάλογο, στη συζήτηση και έχει στόχο να 
εκφράσουν τα παιδιά τις γνώσεις που ήδη έχουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες που 
έχουν αποκτήσει έξω από το σχολείο. Στηρίζεται ακόμα και στην ατομική ή ομαδική εργα-
σία που κάνουν τα παιδιά με στόχο να αποκτήσουν γνώσεις και να καλλιεργήσουν δεξιό-
τητες. Αντικειμενικοί περιορισμοί μας εμποδίζουν να έχουμε πολλές και ποικίλες μορφές 
εργασίας (εργαστήρια, πειράματα, επισκέψεις, αθλητικές εκδηλώσεις, κ.α.), όπως και ερ-
γασίες που απαιτούν χρόνο.

Ως επιστέγασμα της διαλογικής διδασκαλίας έρχονται τα φύλλα εργασίας και μάθησης.

ε. Όπου κρίνεται σκόπιμο, σε μερικά φύλλα εργασίας, έχουν προταθεί ειδικές πληροφορί-
ες. O δάσκαλος μπορεί να τις συζητήσει με τα παιδιά, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως υλικό 
για την εκτέλεση της εργασίας ή να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους.

στ. Τα στοιχεία που συνοδεύουν κάθε εργασία (σκοπός, υλικά, χρόνος, μέθοδος, πο-
ρεία), αποτελούν καθαρά διδακτικές μεθοδολογικές πληροφορίες για το δάσκαλο. Γι’ 
αυτό είναι γραμμένες σε ανεξάρτητη σελίδα και έχουν κίτρινο φόντο.

ζ. Oι πληροφορίες που είναι τυπωμένες στις λευκές σελίδες απευθύνονται στους εκ-
παιδευτικούς για να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από ειδικά θέματα. Αυτές δεν 
δίνονται στα παιδιά, εκτός από όσα τμήματά τους ο εκπαιδευτικός θα κρίνει, με βάσει το 
επίπεδο γνώσεων των μαθητών του, ότι μπορεί να τους δώσει φωτοτυπημένες μετά τη 
συζήτηση. Στόχος του εκπαιδευτικού θα είναι αυτές οι πληροφορίες να αποτελέσουν το 
υπόβαθρο για να θεμελιώσουν τα παιδιά τις νέες γνώσεις και δεξιότητες.

θ. Τέλος οι σελίδες με γαλάζιο φόντο, περιέχουν τις εργασίες που θα εκτελέσουν τα 
παιδιά ατομικά η ομαδικά.



ΜΕΡΟΣ Β:
Yποδείγματα μαθημάτων υγείας 

Aσκήσεις & δραστηριότητες
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1. Τι σημαίνει ο όρος υγεία

Προτού αρχίσουμε να εργαζόμαστε με τα παιδιά για οποιοδήποτε θέμα υγείας, πρέπει να 
ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε με τον όρο “υγεία” ή ποια είναι τα γνωρίσματα ενός υγιούς 
ατόμου.
O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.O.Υ.) όρισε την υγεία “ως την κατάσταση της πλή-
ρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο την απουσία ασθένειας ή 
αναπηρίας”. Άλλοι ορισμοί θέλουν την υγεία ως μια “πηγή ζωής” και άλλοι θεωρούν ότι 
υγεία είναι “η προσαρμοστική ιδιότητα του ατόμου στις περιβαλλοντικές πολιτισμικές και 
οικονομικές αλλαγές”.
Όπως είναι φανερό, η υγεία δεν εξαρτάται μόνο από ενδοατομικούς παράγοντες. Μπορεί 
οι βιολογικοί, κληρονομικοί, συναισθηματικοί και ψυχικοί παράγοντες να καθορίζουν σε 
μεγάλο βαθμό την υγεία ενός ατόμου, αλλά το ίδιο σημαντικοί είναι και ορισμένοι εξωγε-
νείς παράγοντες, όπως το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον, οι συνήθειες και ο τρόπος 
ζωής, η πολιτική κατάσταση, το οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο κ.α.
O τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την υγεία, διαφέρει από τόπο σε 
τόπο και από περίοδο σε περίοδο. Η υγεία έχει τεράστια σχέση με την επαγγελματική και 
κοινωνική προσαρμογή του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι έχει καλή υγεία, 
όταν μπορεί να ανταποκρίνεται με ικανοποιητικό τρόπο στις απαιτήσεις του επαγγέλμα-
τος και του κοινωνικού ρόλου του (π.χ. δικαστής-πατέρας). Η διατήρηση και προαγωγή 
της υγείας δεν εξασφαλίζονται μόνο με την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, αλλά με την 
υιοθέτηση και εφαρμογή ενός νέου τρόπου ζωής που μετατρέπει τις γνώσεις σε καθημε-
ρινές υγιεινές δραστηριότητες.
O μαθητής πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να κρίνει εάν ο τρόπος ζωής που ακολου-
θεί, οι συνήθειες και οι ασχολίες του είναι υγιεινές ή όχι. Το σχολείο μαζί με την οικογένεια 
και την κοινότητα έχουν την υποχρέωση να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν θετική 
στάση απέναντι στα θέματα υγείας, να τα εφοδιάσουν με γνώσεις και δεξιότητες, ώστε 
ανάλογα με την ηλικία τους να παίρνουν σωστές αποφάσεις και να καθορίζουν μόνα τους 
τον τρόπο διαβίωσης τους.
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2. Πως αντιλαμβάνονται την υγεία 
τα παιδιά

Τα παιδιά μπορεί να αντιλαμβάνονται την υγεία με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που 
την αντιλαμβάνονται οι μεγάλοι. Γι’ αυτό ακολουθείται η βασική αρχή ότι κάθε διδασκαλία 
- μάθηση πρέπει να έχει αφετηρία το παιδί. Μας ενδιαφέρει να ανακαλύψουμε τις αντιλή-
ψεις, τις γνώσεις και ό,τι άλλο γνωρίζουν τα παιδιά γύρω από την υγεία.
Τα παιδιά αρχίζουν την εκπαίδευσή τους φορτωμένα με γνώσεις που απόκτησαν και έξω 
από το σχολείο. Έχουν υιοθετήσει έξεις και συνήθειες, υγιεινές ή επιβλαβείς, που τους 
έδωσε η οικογένειά τους, οι φίλοι τους και τα ΜΜΕ. Γι’ αυτό και κάθε πρόγραμμα για 
την υγεία πρέπει να λαβαίνει υπόψη του τις αντιλήψεις των παιδιών, τις διαμορφωμένες 
εμπειρίες τους και την κατάσταση της υγείας τους.
Κάθε ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας πρέπει να συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη. 
Μ’ άλλα λόγια, κάθε γνώση που έχει σχέση με την υγεία, πρέπει να ενσωματώνεται στον 
τρόπο ζωής του παιδιού.
O τρόπος ζωής του καθενός διαμορφώνεται από τις κοινωνικές επιδράσεις καθώς και 
από τις επιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και ειδικότερα από 
την οικογένεια, τη γειτονιά, την κοινότητα, το σχολείο. Τα παιδιά μπορούν εύκολα να 
αντιληφθούν τι εννοούμε με τον όρο “τρόπο ζωής” (π.χ. κοιμάμαι πολύ, γυμνάζομαι, δια-
σκεδάζω, ή καπνίζω, ξενυχτώ, κ.α.).
Η υγεία διαμορφώνεται όμως και από τις συνθήκες ζωής που συνήθως δεν υπάγονται στη 
σφαίρα της επιρροής μας. Και πάλι, τα παιδιά, καταλαβαίνουν τι είναι αυτές οι συνθή-
κες ζωής (μολυσμένη ατμόσφαιρα, βρώμικη γειτονιά, καυσαέρια ή καθαρό περιβάλλον, 
κ.λ.π.).
Μας ενδιαφέρει, λοιπόν να γνωρίσουμε ποιά είναι η ολιστική θεώρηση της υγείας που έμ-
μεσα έχουν σχηματίσει τα παιδιά από τη σχολική εκπαίδευση ή τις κοινωνικές αντιδράσεις 
που δέχονται.
Μετά από σχετικό διάλογο με σημεία αναφοράς στην υγεία - τρόπο ζωής - συνθήκες 
ζωής, δίνουμε το φύλλο εργασίας 
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2α. YΓEIA EINAI…

ΣTOXOΣ:
1. Να γράψουν τα παιδιά λέξεις και προτάσεις που έχουν σχέση με την λέξη “υγεία”.
2. Να βρουν παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία
3. Να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους.

ΥΛΙΚΟ:
O κύκλος της υγείας

ΧΡOΝOΣ:
25’

ΜΕΘOΔOΣ:
1. Χώρισε την τάξη σε ομάδες των 2-4 παιδιών
4. Ονόμασε κάθε ομάδα με τα γράμματα Α-Η
5. Φωτοτύπησε τον κύκλο υγείας και δώσε ένα αντίγραφο σε κάθε ομάδα
6. Ζήτησε από κάθε ομάδα να συμπληρώσει με μια λέξη ή πρόταση στο κενό που ανή-

κει στο γράμμα της ομάδας του.
7. Άφησε τα παιδιά να εργαστούν από 10-15’
8. Όταν τα παιδιά αρχίσουν να συμπληρώνουν τον κύκλο της υγείας, γράψε στον πίνα-

κα σε μια στήλη τα γράμματα Α-Η
9. Όταν τελειώσει η συμπλήρωση, ζήτησε από κάθε ομάδα να ανακοινώσει τι έγραψε 

και γράψε στον πίνακα τις λέξεις/προτάσεις- κλειδιά. Κλείσε την εργασία με την 
ανάγνωση των ευρημάτων.

(Εφοδίασε κάθε μαθητή με ένα αντίγραφο του κύκλου υγείας και παρακάλεσε να τον 
συμπληρώσουν στο σπίτι).

Σημείωση: Η συμπλήρωση όλου του κύκλου μπορεί να γίνει και από κάθε 
μαθητή ξεχωριστά. Με αυτό τον τρόπο θα διαπιστώσει ο δάσκαλος πόσες 
διαφορετικές ερμηνείες δίνει η παιδική φαντασία στο ερώτημα τι είναι 
υγεία.
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Συμπληρώστε με μια πρόταση ή μια-δυο λέξεις την πρόταση που 
αντιστοιχεί στο γράμμα της ομάδας σας
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2β. OI ΠAPAΓONTEΣ ΠOY EΠHPEAZOYN THN YΓEIA KAI 
EINAI ΓNΩΣTOI ΣTA ΠAIΔIA

ΣTOXOΣ:
i. Να γράψουν όσους παράγοντες νομίζουν ότι επηρεάζουν την υγεία μας.
ii. Να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερους παράγοντες που έχουν επίδραση στην 

υγεία μας.

ΥΛΙΚΟ:
Φύλλο χαρτιού, μολύβια

ΧΡOΝOΣ:
20’ - 30’

ΜΕΘOΔOΣ:
1. Συζήτησε με τα παιδιά και ανακάλυψε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρε-

άζουν την υγεία (π.χ. μόλυνση ατμόσφαιρας, γυμναστική, κάπνισμα).
2. Χώρισε την τάξη σε ομάδες των 2-4 ατόμων.
3. Ζήτησε από κάθε ομάδα να σημειώσει ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

υγεία (τα παιδιά ίσως αναφέρουν και ασήμαντους παράγοντες).
4. Ζήτησε να εξηγήσουν γιατί ο παράγοντας που έγραψαν είναι σημαντικός.
5. Αφού τελειώσει η εργασία, δώσε σε κάθε μαθητή τον κατάλογο με τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την υγεία και συζητήστε με ποιο τρόπο κάθε παράγοντας επηρεάζει 
την υγεία μας.

Oι επιστήμονες που ασχολούνται με τα θέματα υγείας πιστεύουν ότι οι παράγοντες που 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την υγεία μας είναι:

1. Το σπίτι που ζούμε.
2. O τρόπος που ζούμε.
3. Το σωματικό βάρος.
4. Το φυσικό περιβάλλον.
5. Η οικονομική κατάσταση.
6. O πολιτισμός.
7. Η μόρφωση.
8. Oι συγγενείς.
9. Η ηλικία.
10. Η θρησκεία.
11. Η δουλειά/το επάγγελμα.
12. Η κληρονομικότητα.
13. Oι ιατρικές υπηρεσίες.
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ΑΣΚΗΣΗ
Γράψε εδώ ποιους παράγοντες νομίζεις ότι μπορείς να αλλάξεις:
α. Χωρίς τη βοήθεια των μεγάλων μπορώ να αλλάξω: β. Oι μεγάλοι μπορούν να αλλάξουν:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.
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3. Φροντίζω τον εαυτό μου

Ένα από τα σημαντικότερα μέρη του σώματος μας είναι το στόμα. Τα παιδιά δεν έχουν 
αντιληφθεί πόσες λεπτές λειτουργίες έχουν την έδρα τους στη στοματική κοιλότητα.
O δάσκαλος χρησιμοποιώντας τη διαλογική μορφή διδασκαλίας-μάθησης βοηθάει τα παι-
διά να ανακαλύψουν τις κύριες αλλά και τις λεπτές δευτερεύουσες λειτουργίες που έχουν 
την έδρα τους στη στοματική κοιλότητα.
Κάθε κύρια λειτουργία γράφεται στον πίνακα με χρωματιστά κεφαλαία γράμματα και δί-
πλα της οι κυριότερες λεπτές λειτουργίες. Επειδή τα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται σ’ 
αυτή τη φάση, η παρεμβατική βοήθεια του δασκάλου είναι άμεση.

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ομιλία, τραγούδι, σφύριγμα, κραυγή.
2. ΛΗΨΗ ΤΡOΦΗΣ: μάσηση, γεύση, δάγκωμα, γλείψιμο, ρούφηγμα.
3. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ: γέλιο, φιλί, αποδοκιμασία, θαυμασμός.

Β. OΡΓΑΝΑ
1. ΓΛΩΣΣΑ: Oμιλία, γεύση
2. ΔΟΝΤΙΑ: Oμιλία, μάσηση
3. ΧΕΡΙΑ: Oμιλία, φιλί, προστασία δοντιών.
4. OΥΛΑ: Στήριξη και προστασία δοντιών, παραγωγή σάλιου.
5. ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ: Παραγωγή σάλιου, προστασία δοντιών

Σημείωση: Τα παιδιά ίσως δυσκολευτούν να ανακαλύψουν τις λειτουργίες 
που έχουν την έδρα τους στη στοματική κοιλότητα. O δάσκαλος 
συμπληρώνει ό,τι δεν μπορούν να βρουν τα παιδιά.

Στη συνέχεια επικεντρώνει τη συζήτηση στην υγιεινή των δοντιών. Συζητά για λίγο με τα 
παιδιά και τους δίνει το φύλλο εργασίας.
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3α. ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤOΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚOΙΛOΤΗΤΑΣ

ΣTOXOΣ:
1. Να ανακαλύψουν και να καταγράψουν τα πιο εμφανή προβλήματα υγιεινής του στό-

ματος.
2. Να μάθουν την πρόληψη/θεραπεία κάθε προβλήματος.
3. Να ανακαλύψουν και να θυμούνται τις αιτίες κάθε προβλήματος

ΥΛΙΚΟ:
Το προτεινόμενο διάγραμμα φωτοτυπημένο

ΧΡOΝOΣ:
20 - 30’

ΜΕΘOΔOΣ:
Ατομική εργασία.  Παρεμβατική βοήθεια και θετική ενίσχυση στους αδύναμους μαθητές.

Σημείωση: Τα παιδιά πρέπει να συμπληρώσουν τις αιτίες που προκαλούν 
βλάβες στα όργανα του στόματος με βάση τις δικές τους εμπειρίες. Το 
παρακάτω διάγραμμα δίνεται για να πληροφορήσει το δάσκαλο.

ΠΡOΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΠΡOΛΗΨΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΕΡΗΔOΝΑ Κατανάλωση

γλυκών-ζάχαρης
Βούρτσισμα δοντιών μετά 
από κάθε κατανάλωση 
γλυκών.
Επίσκεψη στον οδοντογια-
τρό

OΥΛΙΤΙΔΑ Υπολείμματα τροφών
Σπάνιο βούρτσισμα
Μικρόβια

Βούρτσισμα μετά απο κάθε 
γεύμα
Επίσκεψη στον οδοντογια-
τρό

ΚΡΥOΛOΓΗΜΑ Μικρόβια Ζεστά ροφήματα
ΔΥΣΚOΛΙΑ ΑΝΑΠΝOΗΣ Απλό κρυολόγημα Φάρμακα
ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΕΥΣΗΣ Κρυολόγημα/κάπνισμα Ζεστά - Oχι κάπνισμα
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ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤOΜΑΤOΣ
1. Δίπλα από κάθε πρόβλημα της στοματικής κοιλότητας να συμπληρώσεις
(α)  την αιτία που το προκαλεί
(β) την πρόληψη και τη θεραπεία του

ΠΡOΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΠΡOΛΗΨΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Καταστροφή του σμάλτου γνωστή ως τερηδόνα

Αιμορραγία των ούλων γνωστή ως ουλίτιδα

Δυσκολία αναπνοής

Απώλεια γεύσης

Κρυολόγημα
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4. Φροντίζω τα δόντια μου

Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα των δοντιών είναι η τερηδόνα. Εμφανίζεται στα παιδιά 
πολύ νωρίς και τα τελευταία χρόνια έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Η μεγάλη κατανά-
λωση γλυκών και ζάχαρης, αλλά και άλλων τροφών που περιέχουν ζάχαρη, μαζί με την 
πλημμελή φροντίδα αποτελούν τις κυριότερες αιτίες που προκαλούν τερηδόνα.
Η τερηδόνα εμφανίζεται όταν σχηματιστεί η οδοντική πλάκα, δηλαδή μια αόρατη μεμ-
βράνη που αποτελείται από υπολείμματα τροφών και μικρόβια. Η μεμβράνη αυτή, αν πα-
ραμείνει για μεγάλο διάστημα στην επιφάνεια των δοντιών, με τα υπολείμματα ζακχάρου 
που μετατρέπονται σε οξέα, καταστρέφει την αδαμαντίνη και τα δόντια σαπίζουν.
• Με κατάλληλες ερωτήσεις επαναφέρουμε στη μνήμη των παιδιών όσα έχουν μάθει για 

τα δόντια.
• Ποια είναι η χρησιμότητα των δοντιών; (ομιλία, μάσηση τροφής, καλή εμφάνιση)
• Γιατί όλα τα δόντια δεν έχουν το ίδιο σχήμα; (γιατί όλα δεν κάνουν την ίδια δουλειά: 

κόψιμο, δάγκωμα, σπάσιμο, λιώσιμο τροφών)
• Ποιες είναι οι σπουδαιότερες ασθένειες των δοντιών; (τερηδόνα, ουλίτιδα, άσχημη ανα-

πνοή).
Ζήτησε να γράψει κάθε παιδί στο πρόχειρο τετράδιό του τους αριθμούς 1-7. Έπειτα διά-
βασε το επόμενο ερωτηματολόγιο. Κάθε παιδί γράφει δίπλα τον αριθμό ΝΑΙ αν κάνει 
αυτά που λέει η ερώτηση. Αν δεν τα κάνει δεν γράφει τίποτα. Όσο πιο πολλές μονάδες 
συγκεντρώσει ένας μαθητής, τόσο η φροντίδα των δοντιών του είναι καλή. Χρησιμοποί-
ησε την κλίμακα:
• 12 - 14 μονάδες άριστη φροντίδα, 
• 8 - 10 μονάδες μέτρια φροντίδα,
• 0 - 6 μονάδες φτωχή φροντίδα.

1. Έχεις δική σου οδοντόβουρτσα;
2. Χρησιμοποιείς οδοντόκρεμα με φθόριο;
3. Πλένεις ταχτικά τα δόντια σου 3 φορές την ημέρα;
4. Χρησιμοποιείς οδοντικό νήμα συχνά;
5. Προσπαθείς να τρως τρόφιμα που δεν έχουν ζάχαρη;
6. Κάνεις ταχτικά επίσκεψη στον οδοντίατρο;
7. Αλλάζεις οδοντόβουρτσα κάθε 3 μήνες ;
8. Γνωρίζεις αν στην περιοχή που ζεις το νερό που πίνεις έχει φθόριο;
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4α. ΥΠOΛOΓΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΖΑΧΑΡΗΣ ΠOΥ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΤΡOΦΕΣ

ΣTOXOΣ:
i. Να μάθουν ότι τρώγοντας καθημερινά διάφορα προϊόντα του εμπορίου είναι πιθανό 

να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης.
ii. Να συνηθίσουν να ελέγχουν τα συστατικά των τροφών που τρώνε καθημερινά.
iii. Να εφαρμόζουν μαθηματικούς κανόνες και πράξεις και σε καθημερινά γεγονότα.

ΥΛΙΚO :
Η λίστα των πιο συνηθισμένων προϊόντων που καταναλώνουν τα παιδιά φωτοτυπημένη.

ΧΡOΝOΣ :
30’ - 35’.

ΜΕΘOΔOΣ :
Εφοδίασε κάθε παιδί με τον κατάλογο των προϊόντων που περιέχουν ζάχαρη και ζήτησε 
να ξεχωρίσουν 7, που πιθανώς θα έτρωγαν σε μια ημέρα  (άσκηση 4α ).
Με τη βοήθεια του πίνακα να υπολογίσουν το ποσό της ζάχαρης (σε γραμμάρια και κου-
ταλάκια) που περιέχουν τα προϊόντα που επέλεξαν.
Σημείωση 1: Για την καλύτερη αισθητοποίηση της ποσότητας μετάτρεψε τα γραμμάρια σε 
κουταλάκια του γλυκού (1 κουταλάκι ζάχαρη ζυγίζει 4 γραμμάρια). Π.χ. αν ένας μαθητής 
τρώει ένα σακουλάκι καραμέλες των 100 γραμμαρίων, αυτό περιέχει 95 γραμμάρια ζά-
χαρη. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 24 κουταλάκια ζάχαρη. Βγάζουμε από ένα πακέτο 
του κιλού ζάχαρης 24 κουταλάκια και σχηματίζουμε την ποσότητα (όγκο) της ζάχαρης που 
έφαγε ο μαθητής).
Σημείωση 2: Ζήτησε από τα παιδιά να σημειώσουν τα συστατικά μερικών προϊόντων του 
εμπορίου που καταναλώνει η οικογένειά τους (π.χ. κόκα-κόλα, ζαμπόν, μακαρόνια, μπύ-
ρα, κ.α.). Η εργασία αυτή θα δοθεί ως προσθετική άσκηση για το σπίτι με στόχο να μάθουν 
τα παιδιά να ερευνούν ποια φαγώσιμα προϊόντα περιέχουν ανθυγιεινά συστατικά.
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4β. ΠOΣΗ ΠOΣOΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤO ΞΕΡΕΙΣ;

Α. Διάλεξε 7 από τα παρακάτω προϊόντα, που θα ήθελες να φας σε μια μέρα, και υπολό-
γισε (σε γραμμάρια και σε κουταλάκια του γλυκού) την ποσότητα της ζάχαρης που περι-
έχουν. Υπολόγισε πόση ζάχαρη καταναλώνεις σε μια εβδομάδα. Από το αποτέλεσμα που 
θα βρεις, θα μπορέσεις να καταλάβεις, γιατί χαλάνε τα δόντια πολλών παιδιών.

Προϊόντα Ποσότητα Βάρος/γραμμ.  Κουταλάκια
Μπισκότα σοκολάτας 2 μπισκότα 7 1.5
Κέικ 1 κομμάτι 17 4
Παγωτό 1 χωνάκι 16 4
Γιαούρτι φρούτων με ζάχαρη 1 κυπελάκι 18 4,5
Μαρμελάδα 2 κουταλ. 10,5 2,5
Μέλι 2 κουταλ. 11,5 3
Καραμέλες σκληρές 1 ρολό 9,5   24  
Σοκολάτες γραμ. 80 20
Κόκα κόλα 1 κουτί 32  8
Σοκολάτα γάλακτος γραμ. 26 6,5 

Β. Δίπλα από κάθε προϊόν γράψε το “Λ” αν νομίζεις ότι περιέχει λίγη ζάχαρη ή το “Π”, αν 
νομίζεις ότι έχει πολύ: 
1. Αποβουτυρωμένο γάλα   (    )
2. Φρέσκα φρούτα (π.χ. μήλο)    (    )
3. Λουκουμάδες    (    )
4. Κρουασάν γεμιστά με σοκολάτα    (    )
5. Ζελέ    (    )
6. Κουραμπιέδες    (    )
7. Πάστες    (    )
8. Ξηροί Καρποί    (    )
9. Φασόλια    (    )
10. Αναψυκτικά    (    )
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5. Yγιεινή Διαβίωση

Βασικός στόχος της ενότητας είναι να καταλάβουν τα παιδιά ότι η διαβίωση όλων των 
ανθρώπων, ανεξάρτητα από τα φυσικά χαρακτηριστικά τους (χρώμα δέρματος, χρώμα 
μαλλιών, φύλο, ύψος, βάρος), ανεξάρτητα από την ηλικία τους (νήπια, παιδιά, έφηβοι, 
ενήλικες) και ανεξάρτητα από τα φυλετικά χαρακτηριστικά τους (γλώσσα - πολιτισμός), 
εξαρτάται από την ικανοποίηση ορισμένων βασικών αναγκών.
Με διάφορες παρακινητικές ερωτήσεις βοηθάμε τα παιδιά να ανακαλύψουν τις βασικές 
ανάγκες μας. Αν δυσκολεύονται να τις βρουν δίνει τις απαντήσεις ο δάσκαλος και τις 
γράφει στον πίνακα ως εξής:

 Νερό | Κατοικία-Ένδυση | Τροφή | Υγιεινές συνήθειες | Kαθαρός αέρας

Στη συνέχεια ρωτάμε τα παιδιά:
1. Τι κοινό έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά (αποτελούν τις κυριότερες ανάγκες της 

ζωής μας).
2. Ποιες άλλες ανάγκες πρέπει να ικανοποιούμε για να διατηρηθούμε στη ζωή (Στοργή, 

φιλία, αγάπη, ασφάλεια, υπακοή στους νόμους, φάρμακα, επάγγελμα, εκπαίδευση 
κ.α.). Τα παιδιά συνήθως ξεχωρίζουν τις ανάγκες που τα ίδια βιώνουν (π.χ. παιχνίδι, 
εκδρομή, κ.α.).

3. Πόσο χρόνο ζούμε χωρίς νερό (μερικές μέρες).
4. Πόσο ζει ένας άνθρωπος χωρίς τροφή (μερικούς μήνες).
5. Ποιος από τους παραπάνω παράγοντες φέρνει ακαριαίο θάνατο αν μας λείψει  (αέ-

ρας)
6. Γιατί ο αέρας  (ατμόσφαιρα) καλύπτει όλη τη γη (επειδή είναι απαραίτητος για τη ζωή 

των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών).
7. Από που προέρχονται οι ουσίες που μολύνουν τον αέρα  (καυσαέρια αυτοκινήτων, 

εργοστασίων κλπ).
8. Πως οι άνθρωποι μολύνουν τον αέρα ενός δωματίου (κάπνισμα, διοξείδιο του άνθρα-

κος με τη λειτουργία της αναπνοής)
9. O καπνός ή η φωτιά προκαλεί βλάβη στην υγεία μας (ο καπνός από την άποψη ότι 

μπορεί να προσβάλει πολλούς ανθρώπους).
10. Γιατί οι πυροσβέστες φοράνε αντιασφυξιογόνες μάσκες (Για να αποφύγουν την ει-

σπνοή καπνού).
Με ποιό τρόπο καθαρίζεται το νερό από τις βλαβερές ουσίες για να γίνει πόσιμο 
(διυλιστήρια)
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5α. ΦΩΤOΜOΝΤΑΖ

ΣTOXOΣ:
i. Να διακρίνουν τις ομοιότητες και τις διαφορές των ανθρώπων που ζουν σε όλο τον 

πλανήτη.
ii. Να ονομάσουν τις κοινές ζωτικές ανάγκες όλων των ανθρώπων.
iii. Να αντιληφθούν τη σημασία των υγιεινών συνηθειών για τη  διατήρηση καλής υγείας

ΥΛΙΚO:
Διάφορα περιοδικά, εφημερίδες. Χαρτόνι poster (λευκό), χαρτόκολλα, ψαλίδια

ΧΡOΝOΣ:
Η εργασία για να ολοκληρωθεί απαιτεί πολύ χρόνο (1-3 εβδομάδες).

ΜΕΘOΔOΣ:   
Χώρισε την τάξη σε δύο ομάδες. Στο μάθημα των τεχνικών σχεδίασε στη μέση του χαρ-
τονιού το παρακάτω σχέδιο. Συμπλήρωσε μόνο τον εσωτερικό κύκλο με τη φράση OΛOΙ 
OΙ ΑΝΘΡΩΠOΙ

ΧΡΕΙΑΖOΝΤΑΙ: Συμπλήρωσε τους δορυφορικούς κύκλους με τη συνεργασία της τάξης, 
κάνοντας σχετικές ερωτήσεις όπως: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να διατηρηθεί στη 
ζωή; 

Ανάρτησε το χαρτόνι στον τοίχο και παρακάλεσε τα παιδιά κάθε ομάδας να φέρουν για 
κάθε ζωτική ανάγκη αντιπροσωπευτικές εικόνες από διάφορα έντυπα και να τις επικολ-
λήσουν στην αντίστοιχη θέση (π.χ. σπίτι στην θέση “κατοικία”, κ.λ.π.) του χαρτονιού τους.

O§OI OI AN£Pø¶OI
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5β. ΤΡOΠOΣ ΖΩΗΣ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ

ΣTOXOΣ:
i. Να μελετήσουν τον τρόπο ζωής παιδιών άλλων λαών που διαφέρει σημαντικά από το 

δικό τους.
ii. Να διαπιστώσουν ότι και στους υποανάπτυκτους λαούς η υγεία ήταν πολύτιμη.

ΥΛΙΚΑ:
Βιβλία Γεωγραφίας, Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιος Άτλας.
Περιοδικά, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες.

ΧΡOΝOΣ: 2-3 μήνες

ΜΕΘOΔOΣ: (Συνθετική Δημιουργική Εργασία)

α. Ορισμός του θέματος:
- Κάνε μια γενική ερώτηση του τύπου: “Τι θα λέγατε να κάνετε μια εκτεταμένη εργασία 
σχετικά με τον τρόπο ζωής παιδιών άλλων λαών”.
- Αν δεν προτείνουν τα παιδιά ένα ειδικό θέμα, πρότεινε εσύ, π.χ. “O τρόπος ζωής των 
Εσκιμώων”.... Πυγμαίων της Αφρικής... Των Παπούα της Ν. Γουινέας, κ.α.

β. Επιλογή των πηγών
- Ρώτησε τα παιδιά “τι βοηθήματα (πηγές) θα χρησιμοποιήσουν για να φέρουν σε πέρας 
την εργασία τους. Αν δεν έχουν υπόψη τους σχετικά βιβλία πρότεινε εσύ βιβλία που είναι 
προσιτά στα παιδιά ή από το διαδίκτυο.

γ. Χωρισμός ενοτήτων
- Βοήθησε τα παιδιά πώς θα αρχίσουν την εργασία τους, ποιά σειρά θα ακολουθήσουν, 
κ.λ.π. Π.χ.: Να ερευνήσετε: την κατοικία, τη διατροφή, το ρουχισμό και τα έθιμα. Να εξε-
τάσετε ακόμα τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.
- Πρότεινε στα παιδιά τη μορφή και το περιεχόμενο που θα έχει η εργασία (περιγραφή, 
σχέδια, χάρτες, εικόνες, γραφικές παραστάσεις, αποτελέσματα κειμένων, φωτογραφίες.

δ. Έλεγχος
Συμφώνησε με τα παιδιά πότε θα σου δείξουν τα πρώτα δείγματα της εργασίας. Ενθάρ-
ρυνε την προσπάθεια και βοήθησε να παραμεριστούν τυχόν εμπόδια. Υπενθύμιζε τακτικά 
στα παιδιά την υποχρέωσή τους να παρουσιάσουν την εργασία έγκαιρα.

ε. Αξιολόγηση
Αξιολόγησε την προσπάθεια και όχι την ποιότητα της εργασίας.
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5γ. ΑΠΛΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΣTOXOΣ:
α. Να μάθουν ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής δεν χρειάζεται δυσεύρετα και ακριβά μέσα.
β. Να αντιληφθούν ότι υγιεινός τρόπος ζωής σημαίνει απλές καθημερινές συνήθειες.

ΥΛΙΚΑ:
Χαρτί Α4, μολύβια

ΧΡOΝOΣ:
10 - 15 λεπτά.

ΜΕΘOΔOΣ:
Γράψε στον πίνακα (ή στον προβολέα διαφανειών) τα παρακάτω υλικά και τις κοινωνικές 
εκδηλώσεις:
• οδοντόβουρτσα
• σκοινάκι (αναπηδήσεων)
• σαπούνι
• πλαστικό επίδεσμο τραυμάτων
• μπάλα βόλεϊ
• χυμό πορτοκαλιού
• γάλα
• νερό
• περίπατο
• τσιγάρα
• ασπιρίνη
• τηλεόραση
• αναψυκτικό
Ζήτησε από τα παιδιά να γράψουν μαζί (να ομαδοποιήσουν) τα υλικά που χρησιμοποιούμε 
για τον ίδιο σκοπό:
• (οδοντόβουρτσα - σαπούνι = είδη υγιεινής καθαριότητας)
• (σκοινάκι - μπάλα = υλικά σωματικής άσκησης)
• (πορτοκαλάδα - γάλα - νερό = τρόφιμα)
• (πλαστικό επίδεσμο - ασπιρίνη = πρώτες βοήθειες - φάρμακα)
• (περίπατος-τηλεόραση = ψυχαγωγία)
• (τσιγάρα - αναψυκτικό = βλαβερές επιδράσεις στην υγεία).
Συζήτησε με τα παιδιά τι αποτέλεσμα έχει κάθε μια από τις καθημερινές συνήθειες στην 
υγεία τους.
Ζήτησε να καταγράψουν και άλλες υγιεινές συνήθειες που έχουν και πόσες φορές την 
εβδομάδα τις εκτελούν.
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Μεσογειακή Διατροφή

Διατροφικές οδηγίες για ενηλίκους στην Eλλάδα
από τον καθ. Δ. Tριχόπουλο
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6. H Yγιεινή Διατροφή

Ο άνθρωπος, που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της ζωικής αλυσίδας, είναι παμφάγο 
ον. Τί είναι κατάλληλο να φάει και τι όχι το συνειδητοποιεί από ένστικτο, από τις γνώσεις 
που του μεταδίδουν οι γονείς, το σχολείο και ο κοινωνικός περίγυρος, καθώς και από τις 
εμπειρίες που αποκτά ο ίδιος.
Η καταλληλότητα των τροφών ελέγχεται από τις αισθήσεις μας, κυρίως από τη γεύση, την 
όσφρηση και την όραση. Αυτές πολλές φορές είναι αδύνατο να ξεχωρίσουν τις ωφέλιμες 
από τις βλαπτικές θρεπτικές ουσίες. Ωφέλιμες είναι οι τροφές που κάνουν καλό στον 
άνθρωπο, δηλ. που βοηθούν στην ανάπτυξη και στην χωρίς προβλήματα λειτουργία του 
οργανισμού του. Βλαβερές είναι εκείνες που προκαλούν τα αντίθετα αποτελέσματα, αυ-
τές που με άλλα λόγια τον αρρωσταίνουν.
Oι βλαβερές τροφές άλλοτε εκδηλώνουν τις αρνητικές ιδιότητες τους αμέσως προκα-
λώντας π.χ. δηλητηρίαση, και άλλοτε μετά από μακρό χρονικό διάστημα. Στις τροφές 
που οι βλαβερές συνέπειες τους φαίνονται έπειτα από πολλά χρόνια πρέπει να δώσουμε 
ιδιαίτερη προσοχή και αυτό γιατί η αργοπορημένη αρνητική επίδραση τους τις καθιστά 
ένα ύπουλο εχθρό της υγείας μας, ιδιαίτερα στα χρόνια της νεότητας.
Θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι όλες οι μέχρι σήμερα επιστημονικές ενδείξεις κατα-
δεικνύουν ότι οι πιο διαδεδομένες ασθένειες της εποχής μας οφείλονται στον ανθυγιεινό 
τρόπο ζωής, στο κάπνισμα στο ποτό, στην κακή διατροφή και στην έλλειψη σωματικής 
άσκησης. Η συσχέτιση του ανθυγιεινού τρόπου ζωής με την εμφάνιση του καρκίνου έχει 
καταδειχτεί απ’ όλες τις μέχρι σήμερα επιστημονικές έρευνες, καθώς και από την εμπει-
ρία μας. Υπολογίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Yγείας ότι το 30-35% των καρκίνων 
οφείλονται σε διατροφικούς παράγοντες.

ΠOIA EINAI H YΓIEINH ΔIATPOΦH
Bασικός κανόνας της υγιεινής διατροφής είναι να αποφεύγουμε τις υπερβολές, τόσο 
στην ποσότητα, όσο και στην ποιότητα των τροφών που καταναλώνουμε. H υγιεινή δια-
τροφή είναι μια ισορροπημένη κατανάλωση όλων των θρεπτικών ουσιών, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του οργανισμού μας. Στους νέους αυτές είναι μεγαλύτερες, απ’ ότι στους ηλι-
κιωμένους (γιατί ο οργανισμός τους αναπτύσσεται) στους εργαζόμενους ή αθλούμενους 
επίσης είναι πιο μεγάλες, απ’ ότι σ’ αυτούς που διάγουν καθιστική ζωή. Σ’ ένα παιδί που 
αναρρώνει από μια ασθένεια είναι επίσης πιο μεγάλες, γιατί ο οργανισμός του πρέπει να 
ανακτήσει τις δυνάμεις του. Oι ανάγκες σε ποσότητα τροφών εκφράζονται με τον αριθμό 
των θερμίδων που πρέπει να περιέχουν αυτές σε καθημερινή βάση.
Για τους νέους το ποσό θερμίδων είναι: 
• Hλικία 6-9 ετών  περίπου 1800 θερμίδες, 
• Hλικία έως 12 ετών  περίπου 2.000 θερμίδες, 
• Aγόρια σε εφηβική ηλικία 12-20 ετών  περίπου 3000 θερμίδες, 
• Kορίτσια 12-15 ετών  περίπου 2.600 θερμίδες, 
• Kορίτσια 15-18 ετών  περίπου 2.800 θερμίδες
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Σ’ ότι αφορά την ποιότητα των τροφών που καταναλώνονται, η επιστημονική κοινότητα 
έχει αναδείξει ως την πλέον υγιεινή, την δίαιτα των μεσογειακών χωρών. Mια τέτοια δί-
αιτα αναπαρίσταται γραφικά ως μια πυραμίδα διατροφής, όπου η βάση της περιέχει τις 
τροφές που πρέπει να καταναλώνονται περισσότερο και η κορυφή της συνίσταται από 
τροφές που θα πρέπει να καταναλώνονται σπανιότερα (σχ. σελ. 34).

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΩΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΠOΦΕΥΓOΥΜΕ
α. Από την διατροφή μας πρέπει να εγκαταλείψουμε όσες τροφές έχουν πολύ ψηλά πο-
σοστά λιπαρών οξέων, όσες περιέχουν τοξικές ουσίες που οφείλονται στην παρασκευή ή 
το μαγείρεμα τους και που προκαλούν στα όργανα του σώματος καταστάσεις ευνοϊκές για 
την ανάπτυξη ασθενειών. Πολλές τροφές γίνονται περισσότερο βλαπτικές όταν τις τρώμε 
τακτικά. Έτσι, παιδιά και ενήλικες πρέπει ν’ αποφεύγουμε να τρώμε:
1. Γαριδάκια, πατατάκια και όλα τα τυποποιημένα παρόμοια σκευάσματα
2. Κρουασάν, γλυκά  (πάστες, σοκολάτες, παγωτά κ.λ.π. ), ζαχαρωτά (καραμέλες).
3. Πολύ ζάχαρη στο γάλα μας ή τους χυμούς που πίνουμε
4. Κρέας με πολύ λίπος, αλλαντικά με πολύ λίπος.
5. Τσιγαριστά μεζεδάκια.
6. Αναψυκτικά που περιέχουν χημικές ουσίες.
7. Oινοπνευματώδη ποτά.
8. Λιπαρές σάλτσες (π.χ. μαγιονέζα)
9. Βούτυρα.
10. Λευκό ψωμί.
• Το λίπος δημιουργεί βλάβη στα αγγεία. Επιπλέον “ερεθίζει” τα ανθρώπινα κύτταρα και 

συμβάλλει στο να μετατραπούν σε καρκινικά.
• Η ζάχαρη μειώνει την ικανότητα του οργανισμού να μεταβολίζει γλυκά προϊόντα με 

αποτέλεσμα να εμφανίζεται σαχαρώδης διαβήτης, ενώ φαίνεται να συμβάλλει και στην 
καρκινογένεση.

• Πολλά ζαχαρωτά, γλυκά και αναψυκτικά χρησιμοποιούν χημικά συστατικά, η δράση των 
οποίων μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στον οργανισμό.

• Το λευκό ψωμί, το κρέας, τα αλλαντικά προκαλούν καθυστέρηση των κινήσεων του 
εντέρου, την γνωστή δυσκοιλιότητα, γεγονός που σε συνδυασμό με άλλες τοξικές ουσί-
ες που υπάρχουν στις τροφές, ευνοεί την εμφάνιση μια σειράς παθήσεων του εντέρου 
και αυτού του ίδιου του καρκίνου.

• Τα οινοπνευματώδη προκαλούν καρκίνο ή άλλες ασθένειες σε πάρα πολλά όργανα του 
σώματος (π.χ. ήπαρ, στομάχι, οισοφάγος, έντερο κ.λ.π)

β. Σε αντίθεση με τις παραπάνω βλαπτικές τροφές υπάρχουν ορισμένες που βοηθούν 
στην ανάπτυξη του σώματος και στην ενίσχυση της άμυνας του ενάντια στις αρρώστιες. 
Δυστυχώς, η κατανάλωση ωφέλιμων τροφών συνεχώς ελαττώνεται. Oι δύο σπουδαιό-
τεροι λόγοι που οδήγησαν τον σύγχρονο άνθρωπο να τρώει ακατάλληλες τροφές είναι 
αφ’ ενός ότι η κατανάλωση φυσικών τροφών δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα για τη 
βιομηχανία ειδών διατροφής και αφ’ ετέρου η άγνοια του πληθυσμού σε θέματα σωστής, 
διατροφής.
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Υγιεινές και χρήσιμες τροφές για τον οργανισμό είναι:
1. Το μαύρο ψωμί
2. Τα λαχανικά
3. Τα φρούτα και οι φυσικοί χυμοί
4. Το γάλα, τα τυριά χωρίς πολλά λιπαρά
5. Τα όσπρια και το άπαχο κρέας
6. Το ελαιόλαδο
7. Τα ψάρια
γ. Μια υγιεινή διατροφή είναι μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει τροφές απ’ 
όλα τα παραπάνω είδη. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε πως όσο λιγότερα χημικά μέσα 
έχουν χρησιμοποιηθεί έως ότου προσφερθεί μια τροφή στον καταναλωτή, τόσο καλύτερη 
είναι για τον οργανισμό μας. (π.χ. λαχανικά που για την ωρίμανση τους έχουν χρησιμοποι-
ηθεί τεχνικά και χημικά μέσα, υστερούν σε σύγκριση με όσα ωρίμασαν σε φυσικό περιβάλ-
λον. Το ίδιο ισχύει και για το κρέας από μοσχάρι ή κοτόπουλο).
Η σωστή και υγιεινή δίαιτα είναι πιο αναγκαία για τα παιδιά και τους έφηβους των οποίων 
ο οργανισμός αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Γι’ αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το 
παιδί να ακολουθεί τα παρακάτω:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΑ
1. Να τρως πάντα πρωινό και να μην πηγαίνεις ποτέ νηστικός στο σχολείο. Για πρωινό 

να συνηθίσεις να πίνεις γάλα ή χυμούς φρούτων χωρίς ζάχαρη (είναι προτιμότερο να 
φτιάχνεις τους χυμούς μόνος σου από τα φρούτα που υπάρχουν στο σπίτι). Να τρως 
μαύρο ή ημίλευκο ψωμί ολικής αλέσεως ή ένα κουλούρι.

2. Στο κολατσιό να αγοράζεις φυσικούς χυμούς ή σάντουιτς χωρίς λιπαρά αλλαντικά. 
Ένα γιαούρτι ή ρυζόγαλο, ένα φρούτο (μήλο) ή ένα κουλούρι με τυρί αποτελούν καλές 
εναλλακτικές λύσεις.

3. Κρέας ή κοτόπουλο να τρως 1 έως 2 φορές την εβδομάδα. Να αποφεύγεις να τρως 
τα λίπη από το κρέας και την πέτσα από το κοτόπουλο.

4. Να τρως 2 έως 3 φορές την εβδομάδα όσπρια ή λαχανικά (φακές, φασόλια, ρεβίθια, 
φασολάκια, μπάμιες, μελιτζάνες κ.λ.π.)

5. Να τρως μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον ψάρι, κατά προτίμηση φρέσκο (ακόμη 
και το μικρό)

6. Στο μεσημεριανό ή βραδινό σου να υπάρχει φρέσκια σαλάτα.
7. Αν αισθανθείς πείνα το απόγευμα, φάε ένα φρούτο ή ένα λαχανικό (πολύ ωφέλιμο και 

δροσιστικό είναι το καρότο)
8. Μην τρως γλυκό ή παγωτό ή ζαχαρωτό πιο συχνά από μια φορά την εβδομάδα και όχι 

σε μεγάλες ποσότητες.
9. Μάθε να τρως α) σε τακτές ώρες, β) αργά και ήσυχα γ) όχι μεγάλες ποσότητες. Η πα-

χυσαρκία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την υγεία σου.
10. Να θυμάσαι πάντα ότι για να αγοραστεί ένα τρόφιμο που δεν έχει θρεπτική αξία, πρέ-
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πει να ξεγελαστεί αυτός που το αγοράζει. Γι’ αυτό όλες οι βλαπτικές τροφές υπερ-
τερούν των ωφέλιμων σε εμφάνιση, γεύση και διαφημίζονται πολύ. Μια σωστή και 
υγιεινή τροφή δεν χρειάζεται να διαφημιστεί ή να ντυθεί τα καλά της ή τέλος να πάρει 
γλυκιά γεύση για να πουληθεί.

11. Τέλος, να θυμάσαι πάντα ότι αυτό που ξεδιψά καλύτερα απ’ οτιδήποτε άλλο, είναι το 
νερό. Όταν λοιπόν θέλεις να σβήσεις την δίψα σου, ο πιο κατάλληλος τρόπος είναι 
να πιείς ένα ποτήρι νερό.

Ό,τι μαθαίνουμε στην παιδική ηλικία, μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή. Μάθε να τρως 
σωστά και υγιεινά για να αισθάνεσαι καλά κάθε μέρα και σ’ όλη σου τη ζωή.
• Είναι γνωστό ότι η καθημερινή υγιεινή διατροφή μας πρέπει να περιλαμβάνει μεγάλη 

ποικιλία τροφών, η ποσότητα των οποίων είναι αυστηρά καθορισμένη και ανάλογη με 
την ηλικία, το φύλο και το επάγγελμα του καθενός. Είναι γνωστό επίσης ότι μερικές 
τροφές ευθύνονται για την εμφάνιση πολλών ασθενειών (π.χ. οι ζαχαρώδεις τροφές, 
για την τερηδόνα των δοντιών, τα λίπη για τις καρδιαγγειακές ασθένειες και τον καρ-
κίνο κ.λ.π.) 

• Η σωστή λήψη τροφών μας χρειάζεται γιατί έτσι, το σώμα μας εξασφαλίζει την καλή 
λειτουργία σημαντικών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, μυών κ.λ.π.) και δραστηριοτήτων 
(βάδισμα, κολύμπι, παιγνίδι, γράψιμο κ.λ.π.) O οργανισμός μετατρέπει τις τροφές σε 
δραστηριότητες όπως η μηχανή του αυτοκινήτου τα καύσιμα, σε ενέργεια (κίνηση).

Συνεχίζουμε την εξέταση της ενότητας με ερωτήσεις:
• Τι θα συμβεί αν καθημερινά τρώμε περισσότερες τροφές από όσες έχει ανάγκη ο ορ-

γανισμός; (κάθε περιττή ποσότητα τροφής αποθηκεύεται ως λίπος στο σώμα και το 
άτομο γίνεται παχύσαρκο)

• Τι θα συμβεί αν κάθε μέρα παίρνουμε λιγότερες τροφές από όσες χρειάζεται ο οργανι-
σμός μας; (έλλειψη ενέργειας, αίσθημα κούρασης) Μακροχρόνια στέρηση της κανονι-
κής τροφής μειώνει την ικανότητα του οργανισμού να αμύνεται στις ασθένειες. Παιδιά 
που υποσιτίζονται έχουν κακή σωματική ανάπτυξη).

• Γιατί πολλοί άνθρωποι γίνονται παχύσαρκοι; (τρώνε μεγαλύτερη ποσότητα τροφών απ’ 
όση χρειάζεται ο οργανισμός τους).

• Γιατί οι βιομηχανίες τροφίμων στην τηλεόραση διαφημίζουν διάφορες τροφές (π.χ. μπι-
σκότα, σοκολάτες, ποτά) που περιέχουν ζάχαρη ως νόστιμες λιχουδιές και ως πλούσιες 
πηγές ενέργειας; (γιατί θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους, χωρίς να υπολογίζουν την 
υγεία μας)

• Τι είναι οι θερμίδες; (είναι η μονάδα μέτρησης της ενέργειας που περιέχουν τα τρόφιμα 
και απελευθερώνεται όταν οι τροφές καίγονται)
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6α  Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΡOΦΕΣ

ΣTOXOΣ:
• Να μάθουν ότι το σώμα χρειάζεται διαφορετικά είδη τροφών κάθε μέρα για να 

διατηρείται σε υγιή κατάσταση.
• Να συνηθίσουν να φτιάχνουν μόνοι τους το καθημερινό διαιτολόγιο τους με βάση την 

υγιεινή διατροφή.

ΥΛΙΚΑ: 
2 - 4 μεγάλα χαρτόνια (poster), περιοδικά, βιβλία υγιεινής διατροφής, ψαλίδια, κόλλες, 
μολύβια, χάρακας, γαλλικό μέτρο.

ΧΡOΝOΣ:
2 - 3 εβδομάδες (με εντατική ενασχόληση)

ΜΕΘOΔOΣ:
Χώρισε την τάξη σε 2 ομάδες. Ζήτησε από κάθε ομάδα να κόψει από διάφορα περιοδικά 
εικόνες τροφίμων. Όταν τελειώσει η συλλογή, πάρε 10 μεγάλους φακέλους μεγέθους Α4 
(5 φακ. για κάθε ομάδα) και γράψε έξω από τους φακέλους τα εξής: 

Λίπη, λάδια, γλυκά, κρασί • Κρέας, ψάρια, αυγά, όσπρια • Γάλα, τυριά, γιαούρτι
Φρούτα, λαχανικά • Δημητριακά, ψωμί, πατάτες

Παρακάλεσε τα παιδιά να βάλουν στους αντίστοιχους φακέλους τις σχετικές εικόνες. 
Εξήγησε στα παιδιά ότι το σώμα χρειάζεται καθημερινά να παίρνει τροφές και από τις 5 
ομάδες τροφών για να παραμείνει υγιές. Όταν τρώμε τροφές που ανήκουν μόνο σε μια 
ομάδα, αυτό καταστρέφει την υγεία. 
Για να έχουμε σωστή καθημερινή διατροφή, πρέπει να τρώμε την σωστή ποσότητα τρο-
φής και από τις 5 ομάδες. Στην συνέχεια, σχεδιάστε σε κάθε χαρτόνι - poster ένα μεγάλο 
τρίγωνο και χωρίστε το σε 5 μικρότερα μέρη. Δίπλα από κάθε χώρισμα γράψτε τις αντί-
στοιχες τροφές και ζήτησε από τα παιδιά να κολλήσουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα για 
κάθε τροφή μέσα στο τρίγωνο.
Η τροφική πυραμίδα είναι έτοιμη και μας δείχνει τι πρέπει να τρώμε κάθε μέρα. Πρέπει 
λοιπόν να τρώμε περισσότερες τροφές από αυτές που υπάρχουν στην βάση της πυραμί-
δας. Oι αριθμοί που υπάρχουν δίπλα από τα βέλη δείχνουν πόσες φορές την εβδομάδα 
πρέπει να τρώμε ένα από τα είδη τροφών που περιλαμβάνονται στην ομάδα.
• Αναρτήστε τα poster στην αίθουσα, για να αποτελούν διαρκές ερέθισμα για τα παιδιά.

Συμπληρωματική δραστηριότητα:
Συζητήστε με την τάξη ότι υγιεινή διατροφή δε σημαίνει μοναχά εκλογή των κατάλλη-
λων τροφών, αλλά και τήρηση ορισμένων κανόνων που εξασφαλίζουν την σωστή πέψη. 
Γράψτε τους παρακάτω κανόνες σε χαρτόνι και αναρτήστε το στην αίθουσα, κοντά στην 
πυραμίδα των τροφών:
• Να τρώτε συχνά και ποτέ βιαστικά
• Να μασάτε καλά τις τροφές
• Την ώρα που τρώτε να είστε ήρεμοι. Το πεπτικό σύστημα λειτουργεί σωστά, όταν δεν 

έχουμε νεύρα και άγχος.
• Μην κάνετε γυμναστική, αθλητισμό ή κουραστική δουλειά αμέσως μετά από ένα γεύμα.
• Να τρώτε φυσικές τροφές και να πίνετε τακτικά νερό 
• Φροντίζετε τα δόντια σας καθημερινά.
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6β. ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝO

ΣTOXOΣ:
α. Να ερευνήσουν τα παιδιά τι περιλαμβάνει το πρωινό τους και με ποιό τρόπο το παίρ-
νουν.
β. Να μάθουν να χρησιμοποιούν απλές ερευνητικές μεθόδους και να αξιολογούν τα ευ-
ρήματα τους.

ΥΛΙΚO: 
Φωτοτυπημένο ερωτηματολόγιο και πίνακες

ΧΡOΝOΣ:
40 λεπτά 

ΜΕΘOΔOΣ:
Φωτοτυπήστε το ερωτηματολόγιο της σελ. 42 και μοιράστε το στα παιδιά με την παρά-
κληση να το συμπληρώσουν, χωρίς να γράψουν τα στοιχεία τους.
Γράψτε στον πίνακα οριζόντια τους αριθμούς 1 - 14 όπως το υπόδειγμα σελ. 43 και κατα-
γράψτε τις απαντήσεις όλων των παιδιών. Στο παρακάτω υπόδειγμα συμπληρώθηκαν οι 
απαντήσεις ενός παιδιού από τα 23 της τάξης.
• Στο τέλος αθροίστε τα ΝΑΙ και OΧΙ για κάθε ερώτηση π.χ. 1. Έφαγαν πρωινό σήμερα 

ΝΑΙ 18 - OΧΙ 12.
• Αν η τάξη έχει διδαχθεί τα ποσοστά, μπορεί να υπολογίσει τις απαντήσεις στο %
• Τονίστε την σημασία που έχει το καθημερινό πρωινό για την καλή λειτουργία του ορ-

γανισμού.
• Συζητήστε ότι και στο πρωινό πρέπει να τρώμε τροφές από όλες τις ομάδες 

(Συνδυασμός τροφών από τις ομάδες της τροφικής πυραμίδας)
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Διαβάστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο προσεκτικά και βάλε ένα ν  στην αντίστοιχη στή-
λη. Μην γράφεις το όνομα σου, το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Απάντησε με ειλικρί-
νεια σε όλες τις ερωτήσεις.
 ΝΑΙ OΧΙ  
1. Έφαγες πρωινό σήμερα; 
2. Έφαγες πρωινό καθισμένος στην κουζίνα;
3. Ήπιες φρέσκο γάλα στο πρωινό σου;
4. Ήπιες τσάι;
5. Ήπιες χυμό φρούτου;
6. Έφαγες ψωμί φρυγανιές;
7. Πάνω στο ψωμί έβαλες βούτυρο;
8. Πάνω στο ψωμί έβαλες μαρμελάδα / μέλι;
9. Έφαγες αυγό;
10. Έφαγες δημητριακά με γάλα;
11. Έφαγες βιαστικά (μέσα σε 5’); 
12. Έφαγες μόνος σου;
13. Πήρες κάτι πρόχειρο να φας στο σχολείο; 
14. Αγόρασες πρωινό από το κυλικείο;

Ημερομηνία :

Τάξη :

Αγόρι :

Κορίτσι :
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ΠOΣOΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤO ΠΡΩΙΝO ΓΕΥΜΑ

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην τάξη

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποδελτίωση φυλάσσεται στο φάκελο υγείας της τάξης. 
Παρόμοια έρευνα μπορεί να γίνει τον επόμενο και να αποτιμηθούν 
συγκριτικά τα ευρήματα

Ημερομηνία :
Τάξη :
Αγόρια :
Κορίτσια :
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6γ. Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΡOΦΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤOΥ ΤΡΙΤOΥ 
ΚOΣΜOΥ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ OΡΙΑ ΤOΥ ΛΙΜOΥ 

Η Αγωγή Υγείας πέρα από την προαγωγή της υγείας των παιδιών, στα πλαίσια της ολι-
στικής θεώρησής της, λαβαίνει υπόψη της και τους κοινωνικούς περιβαλλοντικούς και 
οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία 
των ανθρώπων. Άλλωστε και τα ίδια τα παιδιά γνωρίζουν από πληροφορίες, που δέχονται 
από τα Μ.Μ.Ε., ότι σε πολλές περιοχές του πλανήτη οι άνθρωποι πεθαίνουν από λιμούς 
και υποσιτισμό. Στο μάθημα της Γεωγραφίας εξάλλου παγώνουν καθώς μαθαίνουν ότι ο 
μύθος της έλλειψης τροφών στο ένα ημισφαίριο και της αλόγιστης υπερπαραγωγής και 
σπατάλης στο άλλο είναι αληθινός.
 Το ερωτηματολόγιο αυτής της ενότητας περιλαμβάνει μερικά στοιχεία που αφορούν 
την παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων σε μερικές περιοχές του πλανήτη. Το ερωτη-
ματολόγιο πρέπει να δοθεί, αφού έχουν διδαχθεί αρκετά κεφάλαια από το μάθημα της 
Γεωγραφίας (αρχές Μαρτίου) . Τα στοιχεία του αποτελούν ερεθίσματα συζήτησης γύρω 
από την παραγωγή, διανομή και κατανάλωση των προϊόντων. Oι σωστές απαντήσεις των 
παιδιών σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου δίνονται εδώ, για να ενημερώσουν το 
δάσκαλο και να τον βοηθήσουν να πληροφορήσει υπεύθυνα τα παιδιά. Τα παιδιά όμως 
μπορούν να βρουν πληροφορίες και από άλλη πηγή και να τις ανακοινώσουν στην τάξη, 
να φέρουν εικόνες και δημοσιεύματα εφημερίδων και περιοδικών και να διευρύνουν μόνα 
τους τις γνώσεις τους γύρω από το το θέμα.
Oι σωστές απαντήσεις και οι σχετικές πληροφορίες του ερωτηματολογίου έχουν ως εξής :

• Η γη παράγει αρκετά προϊόντα για να θρέψει σωστά όλους τους 
ανθρώπους;  

Απάντηση Σωστή: Μόνο η παραγωγή δημητριακών είναι αρκετή, για να διανεμηθεί σε 
κάθε κάτοικο ένα κιλό ψωμί την ημέρα (ώστε να έχει τις απαιτούμενες 3.000 θερμίδες). 
Δεν υπολογίζονται άλλα είδη τροφών  (κρέας, ψάρια, φρούτα κ.λ.π. ) που αυξάνουν την 
ικανότητα της γης να θρέψει τον πληθυσμό της.

• Παρά το γεγονός ότι τα δημητριακά αποτελούν μια πολύ σημαντική 
πηγή τροφών για τον άνθρωπο, το 50% της παγκόσμιας παραγωγής 
δημητριακών γίνεται ζωοτροφές.

Απάντηση Σωστή: Στο Δυτικό Ημισφαίριο η κατανάλωση κρέατος αυξάνεται συνεχώς 
(Στην Αμερική κατά μέσο όρο κάθε άνθρωπος καταναλώνει 54 κιλά βοδινό κρέας το χρό-
νο) Για να γίνει 1 κιλό βοδινό κρέας, το ζώο πρέπει να φάει 5 κιλά δημητριακά.

• Στις φτωχές χώρες οι γεωργοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να αγοράζουν λιπάσματα και γεωργικά φάρμακα για να παράγουν 
περισσότερα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Απάντηση Σωστή: Το 85 % από την παραγωγή λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων χρησι-
μοποιείται στις χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής. Oι κάτοικοι των φτωχών χωρών 
δεν μπορούν να αγοράσουν λιπάσματα και φυτοφάρμακα
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• Στις περισσότερες περιοχές της Ν. Αμερικής οι γεωργοί είναι 
ιδιοκτήτες των κτημάτων και εκμεταλλεύονται οι ίδιοι όλη την 
παραγωγή.

Απάντηση Λάθος: Στις αναπτυσσόμενες χώρες μια μικρή μειονότητα κατέχει το μεγαλύ-
τερο μέρος την κτημάτων (π.χ. στο Ελ Σαλβαδόρ το 2% του πληθυσμού έχει στην κατοχή 
του το 60% των κτημάτων) Oι μικροκτηματίες νοικιάζουν κτήματα από τους πλούσιους 
γαιοκτήμονες, δίνοντας ενοίκιο το 1/2 της παραγωγής.

• Τα κτήματα στο Δ. Ημισφαίριο με σύγχρονες μεθόδους και τις 
μηχανοκαλλιέργειες έχουν μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση απ’ 
ότι τα κτήματα της Ν.Α. Ασίας όπου οι γεωργοί χρησιμοποιούν 
παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας.

Απάντηση Λάθος: Η μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση των κτημάτων παρατηρείται στα 
Δέλτα των ποταμών της Ν.Α. Ασίας. Εκεί τα χωράφια σπείρονται με ρύζι και θερίζονται 
τρείς φορές το χρόνο.

• Oι περιοχές που υποφέρουν από έλλειψη τροφών είναι οι 
πυκνοκατοικημένες.

Απάντηση Λάθος: Oι περιοχές της Β. Αμερικής και της Ευρώπης που έχουν πολύ πληθυ-
σμό, είναι βιομηχανικές και παράγουν βιομηχανικά προϊόντα που τα εξάγουν, εισάγοντας 
αγαθά πρώτης ανάγκης. Αντίθετα οι αραιοκατοικημένες περιοχές υποφέρουν από έλλει-
ψη τροφών.

• Πολλές χώρες που δεν μπορούν να θρέψουν στοιχειωδώς τους 
κατοίκους τους, εξάγουν εκατομμύρια τόνους τροφίμων (τσάι, καφέ, 
μπανάνες, φιστίκια κ.α )

Απάντηση Σωστή: Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες τα παραγωγικά χωράφια ανήκουν 
σε πολυεθνικές Εταιρείες που τα καλλιεργούν με σκοπό να εξάγουν την παραγωγή στις 
διεθνείς αγορές. Στις Δ. Ινδίες, Κούβα, Τζαμάικα και αλλού, 8 στα 10 παιδιά υποσιτίζο-
νται, ενώ το 50 % των καλλιεργειών είναι φυτείες με ζαχαροκάλαμο, καφέ και μπανάνες. 
Στο Μπαλί τα 3/4 των εδαφών χρησιμοποιούνται για να καλλιεργούν μπαμπάκι και φιστί-
κια για εξαγωγή.

• Μερικές φορές η έλλειψη βασικών ειδών διατροφής οφείλεται στις 
καιρικές συνθήκες (πχ. ξηρασία)

Απάντηση Σωστή: Tο Σουδάν, η Σομαλία, η Αιθιοπία έχαν μεγάλες περιόδους ξηρασίας 
και οι χώρες αυτές υποφέρουν από μεγάλους λιμούς.
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• Η εκτεταμένη πείνα υπάρχει και σε περίοδο πολέμου και κατοχής.

Απάντηση Σωστή: Αυτή την κατηγορία πείνας ένιωσε και η χώρα μας στην περίοδο της 
Γερμανικής Kατοχής (1941 - 1944).
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7δ. ΜΥΘOΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ

ΣTOXOΣ:

i. Να μάθουν την αλήθεια γύρω από την παραγωγή, διακίνηση και κατανάλωση των βα-
σικών τροφών.

ii. Να μάθουν ότι στην σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία οι αναπτυγμένες χώρες εκμε-
ταλλεύονται τα εδάφη των φτωχών χωρών.

iii. Να μάθουν ότι με την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων, είναι δυνατόν να 
εκλείψουν οι λιμοί που σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους.

ΥΛΙΚΑ:

Ερωτηματολόγιο - Βιβλίο Γεωγραφίας - Παγκόσμιος χάρτης

ΧΡOΝOΣ:

35’- 40’

ΜΕΘOΔOΣ:
Φωτοτυπείστε τις πληροφορίες στην επόμενη σελίδα (σελ 48) και δώστε ένα αντίγραφο 
σε κάθε μαθητή. Ζητείστε από τα παιδιά να τις διαβάσουν προσεχτικά και εξηγείστε τους 
ότι δίπλα σε κάθε πληροφορία υπάρχουν τρείς στήλες: Σωστό - Λάθος - Δεν ξέρω . Αν 
νομίζουν ότι η πληροφορία είναι σωστή να βάλουν ένα ν στην αντίστοιχη στήλη κ.ο.κ.
Όταν συμπληρώσουν την εργασία, συζητείστε κάθε μια, δίνοντας τις πληροφορίες που 
υπάρχουν στις οδηγίες και δείχνοντας στον χάρτη τις περιοχές που αναφέρονται στα 
σχόλια. Συσχετίστε το λιμό και με φυσικά φαινόμενα π.χ. ξηρασία.
• Ζητήστε από την τάξη ως συμπληρωματική εργασία να βρει πληροφορίες για τους λι-

μούς που αντιμετώπισε η Ελλάδα από την αρχαιότητα ως σήμερα.
• Ζητήστε επίσης να χαρτογραφήσουν τις περιοχές της Αφρικής που έχουν μεγάλες ελ-

λείψεις ειδών διατροφής (Σουδάν , Σομαλία, Μπαλί. Αιθιοπία κ.λ.π.) 
Διαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω πληροφορίες που αναφέρονται στην παραγωγή, δια-
κίνηση και κατανάλωση των ειδών διατροφής (σιτηρά κ.α)
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Βάλε έναν στην θέση ΣΩΣΤO αν νομίζεις ότι η πληροφορία είναι σωστή κ.ο. κ. Στο τέλος 
θα συζητήσετε και θα σχολιάσετε τις πληροφορίες με το δάσκαλο σας..

 ΣΩΣΤO ΛΑΘOΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ
1. Η γη παράγει αρκετά προϊόντα για να 

θρέψει όλους τους κατοίκους.
2. Παρά το γεγονός ότι τα δημητριακά 

αποτελούν βασικές τροφές του ανθρώ-
που, το 50% της παραγωγής γίνεται 
ζωοτροφές.

3. Στις φτωχές χώρες οι γεωργοί δεν 
μπορούν να αγοράσουν λιπάσματα και 
γεωργικά φάρμακα για να παράγουν 
περισσότερα γεωργικά και κτηνοτροφικά 
προϊόντα.

4. Στην Ν. Αμερική οι γεωργοί είναι ιδιοκτή-
τες των χωραφιών που καλλιεργούν και 
εκμεταλλεύονται όλη την παραγωγή οι 
ίδιοι.

5. Τα κτήματα στο Δ. Ημισφαίριο, με τις 
σύγχρονες μεθόδους μηχανοκαλλιέρ-
γειας, δίνουν περισσότερο εισόδημα, σε 
σύγκριση με την στρεμματική απόδοση 
των κτημάτων της Ν.Α. Ασίας, όπου οι 
γεωργοί χρησιμοποιούν τις παραδοσια-
κές μεθόδους καλλιέργειας.

6. Oι περιοχές που υποφέρουν από μεγάλη 
έλλειψη ειδών διατροφής είναι οι πυκνο-
κατοικημένες.

7. Πολλές χώρες που δεν μπορούν να θρέ-
ψουν τους κατοίκους τους, εξάγουν εκα-
τομμύρια τόνους φαγώσιμων προϊόντων 
(τσάι , καφέ, μπανάνες, φιστίκια)

8. Μερικές φορές η έλλειψη βασικών ειδών 
διατροφής οφείλεται στις καιρικές συν-
θήκες (ξηρασία, καύσωνας κ.λ.π.)

9. Προσωρινή ή εκτεταμένη έλλειψη ειδών 
διατροφής υπάρχει και στις περιόδους 
των πολεμικών συρράξεων 
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6ε. ΤΙ ΩΦΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΒΛΑΠΤΕΙ

ΣTOXOΣ:

i. Να ξεχωρίζουν τις βλαβερές από τις ωφέλιμες τροφές 
ii. Να διακρίνουν ποιες συνήθειες είναι υγιεινές και ποιες όχι.

ΥΛΙΚΑ:

Χαρτόνι λευκό, κόλες γλασέ, μαρκαδόροι, ψαλίδια

ΧΡOΝOΣ:

35’ - 40’

ΜΕΘOΔOΣ:

Α. Χώρισε την τάξη σε ομάδες των 3 - 4 μαθητών και δώσε σε κάθε ομάδα μια άσπρη και 
μια κόκκινη κόλα. Παρακάλεσε κάθε ομάδα να σχεδιάσει στην άσπρη κόλα ένα φύλλο 
λεμονιάς διαστάσεων 12 εκ. επί 7 εκ. και ένα φύλλο πλάτανου διαστάσεων 10 εκ. επί 8εκ. 
στο κόκκινο χαρτί και με το ψαλίδι να κόψουν τα σκίτσα.
Στην συνέχεια, ζήτησε από τις ομάδες να γράψουν στα άσπρα φύλλα λέξεις που φανε-
ρώνουν καλή υγεία και στα κόκκινα φύλλα λέξεις που έχουν σχέση με αρρώστιες. π.χ. α) 
φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι, γάλα, ξηροί καρποί, γυμναστική, κολύμπι, βούρτσισμα 
δοντιών, περιποίηση σώματος, ψυχαγωγία, ύπνος, νερό, βιταμίνες. β) τσιγάρα, πούρα, 
οινοπνευματώδη, ηλιοθεραπεία χωρίς αντηλιακά, ηρεμιστικά χάπια, πολλά παυσίπονα, 
γαριδάκια, τσιπς, ρύπανση ατμόσφαιρας, μικρόβια, ιοί.
Αν η τάξη δυσκολεύεται να συμπληρώσει τα σκίτσα των φύλλων γράψε στην τάξη τις προ-
τεινόμενες λέξεις και ζήτησε να τις κατατάξουν στα σχετικά φύλλα. 
Ύστερα φτιάξτε με κολάζ την ανθοδέσμη της υγείας και την ανθοδέσμη των ασθενειών 
και αναρτήστε στον τοίχο το πιο επιτυχημένο κολάζ για κάθε κατηγορία.
Β. Φωτοτύπησε τη χελώνα που κουβαλάει καλές και κακές τροφές, συνήθειες, ουσίες και 
συνθήματα, και ζήτησε από τα παιδιά να χρωματίσουν με κόκκινο χρώμα ό,τι βλάπτει την 
υγεία.

Σημείωση: Η άσκηση αυτή μπορεί να δοθεί σε αντικατάσταση του κολάζ ή 
για εμπεδωτική άσκηση στο σπίτι.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Συστάσεις

1. Καταναλώνετε δια βίου τρόφιμα πλούσια σε φυτικά συστατικά που να περιλαμβάνουν 
λαχανικά, φρούτα και ολόκληρους σπόρους.

1.1. Να περιλαμβάνετε φρούτα και λαχανικά σε κάθε γεύμα
1.2. Να προτιμάτε φρούτα και λαχανικά για κολατσιό,
1.3. Υποκαταστήστε το κρέας με φασόλια,
1.4. Επιλέξτε προϊόντα με ολόκληρους σπόρους, αντί των ραφιναρισμένων,
1.5. Να περιλαμβάνετε τροφές πλούσιες σε ίνες στην διατροφή σας.

2. Η λήψη λιπαρών τροφών πρέπει να περιοριστεί.
2.1. Οι μερίδες κρέατος θα πρέπει να είναι μικρές, σε σύγκριση με αυτές των λα-

χανικών,
2.2. Θα πρέπει να αφαιρείται το λίπος από το κρέας,
2.3. Τα ψαρικά και πουλερικά θα πρέπει να προτιμώνται από κρέατα με κεκορε-

σμένα λίπη,
2.4. Να περιορίζεται η κατανάλωση τροφών τηγανισμένων σε λίπη και έλαια,
2.5. Να περιορίζεται η προσθήκη λιπών και ελαίων σε έτοιμα φαγητά.

3. Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών θα πρέπει να περιορίζεται ή να αποφεύγεται.

4. Τα φαγητά θα πρέπει να παρασκευάζονται και να φυλάσσονται κατά τρόπο που να 
αποφεύγεται μόλυνση από μικρόβια, μύκητες και καρκινογόνες ουσίες.

4.1. Οι φρέσκιες τροφές θα πρέπει να καθαρίζονται καλά πριν την κατανάλωση,
4.2. Τρόφιμα που μπορούν να αλλοιωθούν θα πρέπει να φυλάσσονται σε ψυγείο,
4.3. Να περιορίσετε την κατανάλωση τροφών κατεργασμένων με αλάτι, νιτρικά, 

καπνιστά και τουρσιά,
4.4. Να αποφεύγετε τα κομμένα τρόφιμα,

5. Να περιορίσετε την χρήση πρόσθετου αλατιού κατά την προετοιμασία και κατανάλω-
ση των τροφών,

6. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ λήψης τροφών και κατανάλωσης ενέργειας 
για την αποφυγή υψηλού ή χαμηλού σωματικού βάρους.

6.1. Να τρώτε μικρές ποσότητες τροφών με υψηλές θερμίδες,
6.2. Να γυμνάζεστε για την διατήρηση του φυσιολογικού βάρους.

7. Συμπληρωματικές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία δεν θα πρέπει να θεωρούνται υποκατά-
στατο μίας ισορροπημένης και επαρκούς διατροφής.

7.1. Μεγιστοποιήστε την λήψη σημαντικών θρεπτικών στοιχείων με τη λήψη τρο-
φών πλουσίων σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία,

7.2. Να χρησιμοποιείτε τα συμπληρώματα μόνο για ανάγκες που δεν καλύπτονται 
από την διατροφή.
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Εισαγωγή

Αυτή η δήλωση συντάχθηκε από τους υπεύθυνους του Προγράμματος Επιδημιο-
λογίας και Πρόληψης της UICC για να ενθαρρύνει και να κατευθύνει την αυξημένη 
προσοχή για την διατροφή και τις διαιτητικές συνήθειες ως μέρος ενός πολυπαρα-
γοντικού προγράμματος ελέγχου του καρκίνου. Η αναγκαιότητα κατάρτισης κατά 
τον παρόντα χρόνο συστάσεων από την Διεθνή Ενωση Κατά του Καρκίνου για το 
πρόγραμμα διατροφής και διαιτητικών συνηθειών οφείλεται στις παρατηρήσεις, 
ότι: 1) υπάρχουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι η μάστιγα του 
καρκίνου μπορεί να μειωθεί με αλλαγή της διαιτητικής πρακτικής, 2) το πρόβλημα 
έχει παγκόσμια διάσταση, και 3) τα μέλη της UICC και οι συνεργάτες τους μπορεί 
να αποτελέσουν σημαντική δύναμη αλλαγής.

Ο ρόλος της UICC στην προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει την αγωγή υγείας του 
κοινού, την προαγωγή της έρευνας και την συνηγορία για μια πολιτική δημόσιας 
υγείας. Οι κατευθύνσεις αυτές στοχεύουν να συμπληρώσουν τις υπάρχουσες συ-
στάσεις για την διατροφή και τις διαιτητικές συνήθειες που

έχουν διαμορφώσει τοπικοί και εθνικοί οργανισμοί για τους πληθυσμούς στους 
οποίους απευθύνονται και να αποτελέσουν τη βάση για προγράμματα ελέγχου 
του καρκίνου, όπου σήμερα δεν υπάρχει σχετική καθοδήγηση.

Ιστορικό

  Λόγω του αριθμού των τύπων καρκίνου που πιθανώς σχετίζονται με την διατρο-
φή και τις διαιτητικές συνήθειες και του γεγονότος ότι κάθε άνθρωπος βρίσκεται 
εκτεθειμένος στην τροφή, η συσσωρευμένη επίδραση της διατροφής εκτιμάται 
πως είναι εξίσου σημαντική όσο αυτή του καπνίσματος. Υπολογίζεται ότι ενδεχο-
μένως ακόμη και 30% όλων των θανάτων από καρκίνο θα μπορούσαν να απο-
φευχθούν με τροποποίηση των διατροφικών προτύπων. Οι διεθνείς διαφορο-
ποιήσεις στο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου (cancer risk) υποδηλώνουν ειδικά την 
σημασία της διατροφής ως παράγοντα για την εμφάνιση καρκίνου όσο και για την 
πρόληψη. Για παράδειγμα, διαφοροποιήσεις στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 
μεταξύ πληθυσμών Ασίας και Βορείου Αμερικής ενισχύουν γενικά την άποψη ότι 
θερμιδική αξία της τροφής σχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μα-
στού, του προστάτη και του παχέος εντέρου. Μελέτες πληθυσμών που μετοικούν 
από μία περιοχή σε άλλη, όπου υπάρχουν διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, 
δείχνουν παρόμοια επίδραση στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

  Είναι δύσκολο, όμως, να απομονώσει κανείς τις επιδράσεις ειδικών παραγόντων 
της διατροφής από τέτοιου είδους επιδημιολογικές συγκρίσεις, επειδή η διατροφή 
είναι τόσο πολύπλοκη και οι θερμίδες, τα λίπη, οι ίνες και όλα τα ιχνοστοιχεία 
συσχετίζονται. Εκτός από το θρεπτικό περιεχόμενο της, η διατροφή εν δυνάμει 
εκθέτει άτομα σε μη-διατροφικούς παράγοντες, που μπορεί να είναι καρκινογό-
νοι ή προστατευτικοί. Αποδεδειγμένα καρκινογόνο μπορεί να προκύπτουν από 
το μαγείρεμα των κρεάτων σε υψηλές θερμοκρασίες, την δημιουργία μυκήτων 
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και μικροβίων κατά την αποθήκευση των τροφών, ενώ πρόσθετα ή συντηρητικά 
μπορεί να είναι καρκινογόνο ή προστατευτικά.

Ο αριθμός των επιστημονικών κλάδων και οι μέθοδοι διερεύνησης που χρησι-
μοποιήθηκαν για την σπουδή αυτού του θέματος ενισχύουν την πεποίθηση της 
σπουδαιότητας της διατροφής στην εμφάνιση του καρκίνου και στην πρόληψη. 
Εργαστηριακές έρευνες σε πειραματόζωα και άλλα μοντέλα καρκινογένεσης συ-
μπληρώνοουν τα στοιχεία από επιδημιολογικές μελέτες σε ανθρώπινους πληθυ-
σμούς. Μολονότι τα στοιχεία είναι πολύπλοκα, μερικές φορές συγκεχημένα και 
συχνά ατελή, υπάρχει ένας   αριθμός αντικαρκινικών και διαιτολογικών ενώσεων 
που έχουν σχηματίσει συγκλίνουσες απόψεις. Ατυχώς, δεν υπάρχουν απολύτως 
οριστικοποιημένα στοιχεία για την συσχέτιση της διατροφής και του καρκίνου και 
οι όποιες συστάσεις για τον έλεγχο του καρκίνου πρέπει να στηρίζονται στην βα-
ρύτητα των καλυτέρων ενδείξεων που είναι διαθέσιμες κατά τον χρόνο που αυτές 
γίνονται. Καθώς νέα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα, οι συστάσεις πρέπει 
να επαναξιολογούνται και εν ανάγκη να τροποποιούνται.

Για τον λόγο αυτό, το Πρόγραμμα Επιδημιολογίας και Πρόληψης της Διεθνούς 
Ενώσεως κατά του Καρκίνου (UICC) συνιστά οι κατευθύνσεις του, όπως και οι 
αντίστοιχες άλλων οργανισμών, να αντιμετωπίζονται ως σχέδια συστάσεων υπο-
κείμενα σε αναθεώρηση, όταν κάτι τέτοιο υπαγορευθεί από νέα δεδομένα. 

Η φύση του προβλήματος «διατροφή και καρκίνος» διαφέρει ουσιαστικά ανάμεσα 
σε διάφορες περιοχές και καμμία οδηγία δεν έχει την ίδια σημασία για όλους τους 
πληθυσμούς. Για τα βιομηχανικά έθνη της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης η 
“υπερδιατροφή” είναι αντικείμενο μεγαλύτερου προβληματισμού από την ελλειπή 
διατροφή. Η διατροφή του πληθυσμού αυτών των κρατών με πολλά λίπη και υψη-
λές θερμίδες φαίνεται ότι σχετίζεται με την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ορι-
σμένων τύπων καρκίνου. Σε αντίθεση, σε πολλές αναπτυσσόμενες περιοχές τα 
προβλήματα είναι η ελλειπής διατροφή και η δίαιτα με τόσο μικρή ποικιλία, ώστε 
να μην παρέχονται οι απαραίτητες για την καλή υγεία βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. 
Παρομοίως, προβλήματα που σχετίζονται με την αποθήκευση και διατήρηση των 
τροφίμων αφορούν περισσότερο περιοχές με ελλειψη σύγχρονων ψυκτικών μέ-
σων και προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων. Η ποικιλότητα στη φύση της 
σχέσης διατροφής και καρκίνου στις διάφορες περιοχές απαιτεί οι κατευθύνσεις 
να εφαρμόζονται σύμφωνα με τα ειδικά ή τα σημαντικά προβλήματα που αφο-
ρούν ένα συγκεκριμένο πληθυσμό.

Όλες οι κατευθύνσεις που συνιστώνται από το Πρόγραμμα Επιδημιολογίας και 
Πρόληψης έχουν διεξοδικά εξεταστεί επιστημονικά και καταγραφεί προηγουμέ-
νως από διάφορα επιστημονικά σώματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και εθελοντικές 
οργανώσεις υγείας. Η παρούσα δήλωση αντικατοπτρίζει ένα συνδυασμό και μια 
περίληψη των συστάσεων από εκείνες τις πηγές που η Επιτροπή του Προγράμ-
ματος θεώρησε ότι είναι ασφαλείς, λογικές και με επιστημονική τεκμηρίωση. Οι 
συστάσεις αφορούν την πρόληψη του καρκίνου σε άτομα για τα οποία δεν απαι-
τούνται ειδικές για ιατρικούς λόγους ή περιορισμένες δίαιτες. Δεν προτείνονται ως 
μέρος οποιοσδήποτε θεραπευτικής αγωγής για καρκίνο ή κάποια άλλη ασθένεια.
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Δράση Προγράμματος

Αυτές οι κατευθύνσεις μπορεί να είναι χρήσιμες ως μέρος ενός πολυπαραγοντι-
κού προγράμματος ελέγχου του καρκίνου, το οποίο επίσης θα δίνει βάρος στον 
έλεγχο του καπνίσματος, στην έγκαιρη ανίχνευση, στην αποφυγή παρατεταμέ-
νης έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία, στην μείωση της έκθεσης σε καρκινογόνους 
παράγοντες του περιβάλλοντος, σαν πρόσβαση σε φροντίδα, στον έλεγχο του 
πόνου και στην αποκατάσταση. Μπορεί ιδιαίτερα να χρησιμοποιηθούν για τον 
σχεδίασμά ενεργειών αγωγής υγείας του κοινού. Μπορεί επίσης να είναι χρήσι-
μες για την διεξαγωγή περισσότερων ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα 
της διατροφής και πρόληψης του καρκίνου και άλλων νοσημάτων φθοράς και 
την παρακίνηση κυβερνητικών υπηρεσιών για την καταγραφή του περιεχομένου, 
ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσιών σχετικά με τα τρόφιμα και εφοδιασμού
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7. H πρόληψη του δερματικού 
καρκίνου

1. Η ΣΥΧΝOΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΡΚΙΝΩΝ
Η συχνότητα εμφάνισης των καρκίνων του δέρματος και οι θάνατοι που προκαλούνται 
απ’αυτούς, αυξάνουν συνεχώς τα τελευταία χρόνια σ’ όλες τις χώρες.
O ρυθμός αύξησης είναι τόσο ταχύς, που οι αρμόδιες για την προστασία της υγείας υπη-
ρεσίες των αναπτυγμένων χωρών κάνουν λόγο τα τελευταία χρόνια για “μια επερχόμενη 
επιδημία δερματικών καρκίνων” και συνιστούν την άμεση κινητοποίηση των αρχών και την 
ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού, ώστε να ανακοπεί η αύξηση και να ελαττω-
θεί ο αριθμός των ανθρώπων που εμφανίζουν τέτοιου είδους καρκίνους.
Oι καρκίνοι του δέρματος αποτελούν παγκοσμίως την πιο διαδεδομένη μορφή της νόσου, 
αλλά συνήθως, και την πλέον ευκολοδιάγνωστη και θεραπεύσιμη.
Το γεγονός ότι στην μεγάλη τους πλειοψηφία οι καρκίνοι του δέρματος δεν συνοδεύονται 
από κακή εξέλιξη είναι μια από τις αιτίες που υποτιμώνται από τους ασθενείς, την πολι-
τεία και, σε ορισμένο βαθμό, από την ιατρική κοινότητα. Αυτή η επιπόλαια στάση αρχίζει 
τα τελευταία χρόνια να αλλάζει, καθώς η συχνότητα εμφάνισής τους (όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως) αυξάνει με ραγδαίους ρυθμούς.

2. ΕΙΔΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ
Υπάρχουν τριών ειδών καρκίνοι του δέρματος, που ξεκινούν από διαφορετικά είδη κυτ-
τάρων:

Α) ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ:
Είναι ο συχνότερα απαντώμενος καρκίνος του δέρματος. (Αποτελεί το 75% των περι-
πτώσεων καρκίνου δέρματος). Εμφανίζεται σε άτομα μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας και σε 
σημεία του δέρματος που ήταν εκτεθειμένα στον ήλιο. Είναι δε πλήρως ιάσιμος

Β). ΤΟ ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ Η ΜΑΛΠΙΓΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ:
Είναι το δεύτερο σε συχνότητα εμφάνισης καρκίνωμα του δέρματος.  (20% των καρκ. 
δερμ.). Εμφανίζεται σε άτομα μέσης ή μεγάλης ηλικίας, σε σημεία του δέρματος που ήταν 
εκτεθειμένα στον ήλιο και σε ένα μικρό ποσοστό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγείας.
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Γ) ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ (Η ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ)
Αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά συχνότητας δερματικό καρκίνο, αλλά και τον πλέον επι-
κίνδυνο.
Ως την περασμένη εικοσαετία, η νόσος πιστευόταν ότι ήταν η πλέον επικίνδυνη μορφή 
καρκίνου, αυτή δηλαδή με την πιο άσχημη έκβαση. Στις μέρες μας έχει πάψει πλέον να 
προκαλεί το ίδιο δέος. Η πρόγνωση της νόσου τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει καλυ-
τερεύσει διεθνώς και αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην έγκαιρη διάγνωσή της.

OΤΑΝ Η ΝOΣOΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤOΤΕ 
Η IAΣH ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗ

Κύρια χαρακτηριστικά της νόσου είναι:
1. Μπορεί να εμφανιστεί απ’ ευθείας σε κάποιο σημείο του δέρματος που πριν ήταν 

υγιές, αλλά και ν’ αναπτυχθεί σε προϋπάρχοντα σπίλο. (Σπίλοι = Oι ελιές. Τα μαύρα 
σημάδια, άλλοτε άλλου μεγέθους που υπάρχουν στο δέρμα μας).

2. Σε προχωρημένο στάδιο δίνει μεταστάσεις σε αδένες και όργανα (Στάδια εξέλιξης: 
Oι κακοήθεις παθήσεις εξελίσσονται με το χρόνο, εμφανίζοντας ορισμένα κλινικά και 
εργαστηριακά χαρακτηριστικά. Σημασία έχει η διάκριση σε πρώιμο και σε προχωρη-
μένο στάδιο, αφού στο πρώτο η οριστική θεραπεία είναι κατά κανόνα δυνατή, ενώ 
στο δεύτερο οι δυνατότητες ίασης είναι περιορισμένες).

3. Εμφανίζεται συχνά σε νέα και μεσήλικα άτομα.
4. Εμφανίζεται και στα καλυμμένα και στα ακάλυπτα μέρη του σώματος.

3. ΑΙΤΙOΛOΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ
Η καρκινογένεση, η μετατροπή ενός φυσιολογικού κυττάρου σε καρκινικό, είναι μιά σχε-
τικά αργή διαδικασία. Παρά την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι η εμφάνιση της νό-
σου συνδέεται με κάποιο ιδιαίτερο γεγονός (π.χ. ένα κτύπημα, μια στενοχώρια κ.λ.π.), οι 
κακοήθεις νεοπλασίες μέχρι να γίνουν αντιληπτές σαν τέτοιες έχουν ξεκινήσει συνήθως 
πριν από πολύ καιρό.
Η ακριβής αιτιολογία της εμφάνισης του καρκίνου δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Γνω-
ρίζουμε όμως ότι κύριο χαρακτηριστικό των καρκινικών κυττάρων είναι συγκεκριμένες 
βλάβες στο γενετικό υλικό τους (DNA). Επίσης γνωρίζουμε και διάφορους μηχανισμούς 
με τους οποίους μπορεί να προκληθούν τέτοιες βλάβες στο γενετικό υλικό των κυττάρων.  
Η ανακάλυψη των καρκινογόνων παραγόντων, των οποίων η δράση επιβεβαιώνεται στα 
εργαστηριακά πειράματα, και ο συσχετισμός τους με διάφορες επιδημιολογικές μελέτες, 
δίνουν σημαντικές απαντήσεις στο τί μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
Η ανάδειξη των μηχανισμών ή παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε καρκινογένεση, 
δεν σημαίνει απαραίτητα πως όσοι είναι εκτεθειμένοι σ’ αυτούς θα ασθενήσουν. Είναι 
όμως βέβαιο πως μία μεγάλη πλειοψηφία πιθανών καρκινοπαθών θα αποφύγει την νόσο, 
αν προφυλαχτεί από την επίδραση αυτών των παραγόντων.
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Εφ’ όσον η θεραπεία των κακοήθων παθήσεων, παρά τις όποιες προόδους που έχουν 
σημειωθεί -και είναι πράγματι εντυπωσιακές, δεν λύνει τα ουσιαστικά προβλήματα και εφ’ 
όσον υπάρχει η δυνατότητα να προληφθούν αυτές οι παθήσεις, κύριο μέλημα της κοινω-
νίας πρέπει να είναι η πρόληψη.

α) Η ηλιακή ακτινοβολία

Σ’ όλα τα είδη δερματικών καρκίνων επιδημιολογικές και εργαστηριακές μελέτες έχουν 
αναδείξει την ηλιακή ακτινοβολία σαν τον πλέον σημαντικό εξωτερικό αιτιολογικό παρά-
γοντα που προκαλεί την εμφάνισή τους.
Το φάσμα της εκπεμπόμενης ηλιακής ακτινοβολίας, ανάλογα του εκπεμπόμενου μήκους 
κύματος, διακρίνεται στο υπεριώδες (* 400nm), στo ορατό (401 - 749 nm) και στο υπέρυ-
θρο (*750 nm).
Σημασία για την καρκινογένεση έχουν οι υπεριώδεις ακτινοβολίες.
Κατά την διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας διά μέσου των στρωμάτων της ατμόσφαιρας 
επιτυγχάνεται σημαντική συγκράτηση ποσότητας υπεριώδους ακτινοβολίας.
Αυτή η συγκράτηση μεγάλων ποσοτήτων υπέρυθρης ακτινοβολίας, πριν αυτή φτάσει την 
επιφάνεια της γής, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο στρώμα του όζοντος.
Η υπέρυθρη ακτινοβολία, όπως έχει αποδειχθεί από σειρά πειραμάτων στα εργαστήρια, 
είναι αυτή που προκαλεί μια σειρά από αλλοιώσεις σε κυτταρικά ένζυμα, τα οποία του 
χρησιμεύουν στους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς κατά των αλλοιώσεων που υφίσταται 
το DNA στη διάρκεια της ζωής των κυττάρων. Αυτή η δράση στερεί από τα κύτταρα τη 
δυνατότητα αυτοδιόρθωσης των λαθών που γίνονται κατά την αναπαραγωγή των κυττά-
ρων και επομένως δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για να μεταλλαχθούν τα φυσιολογικά 
κύτταρα σε καρκινικά.
Το τμήμα UV B της υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι αυτό που έχει την πιο έντονη δράση 
στην καρκινογένεση.
Η ελάττωση του στρώματος του όζοντος οδηγεί στην αύξηση της ποσότητας της υπερι-
ώδους ακτινοβολίας, η οποία περνά την ατμόσφαιρα και φτάνει στην επιφάνεια της γης 
ιδίως στα μήκη κύματος μεταξύ 295 και 305 nm, δηλ. στο φάσμα της πλέον καρκινικής 
ακτινοβολίας, της UV B.
Γίνεται επομένως αντιληπτό, τι εγκληματικές συνέπειες θα έχει, η καταστροφή του στρώ-
ματος του όζοντος από τα χημικά απόβλητα της άλογης βιομηχανικής δραστηριότητας 
του ανθρώπου.
Τα πειραματικά δεδομένα σχετικά με την επίδραση του ηλιακού φωτός στην γένεση του 
καρκίνου δέρματος επιβεβαίωσαν τις επιδημιολογικές παρατηρήσεις που κατέληγαν στις 
ίδιες διαπιστώσεις.
Τόσο το βασικοκυτταρικό όσο και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα εμφανίζονται σε ση-
μεία του σώματος που είναι εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία (κυρίως στο πρόσωπο, 
το τριχωτό της κεφαλής, τον λαιμό και τον αυχένα καθώς και στα άκρα).
Τα δύο αυτά είδη καρκίνου απαντώνται συχνότερα σε ανθρώπους που δουλεύουν στην 
ύπαιθρο ή εκτός στεγασμένων χώρων.
Η επιβαρυντική επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρμα μπορεί να γίνει εύκολα 
αντιληπτή συγκρίνοντας το δέρμα του προσώπου, τραχήλου και άνω άκρων, με εκείνο 
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του κορμού και των κάτω άκρων σε αγρότες ή ψαράδες. Η ταχύτερη γήρανση, η ξηρότη-
τα και η έντονη ρυτίδωση είναι φανερές στα σημεία του σώματος που είναι εκτεθειμένα 
στον ήλιο.
Η συσχέτιση υπεριώδους ακτινοβολίας και μελανώματος έχει αποδειχθεί εργαστηριακά.  
Το γεγονός όμως πως το μελάνωμα εμφανίζεται και σε μέρη του σώματος που δεν είναι 
συνεχώς εκτεθειμένα στον ήλιο, όπως επίσης η διαπίστωση πως το μελάνωμα προτιμά 
τους εργαζόμενους σε γραφεία σε σχέση με όσους δουλεύουν σε υπαίθριους χώρους, δεν 
αναιρούν την επιβαρυντική δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας στο μελάνωμα.
Από τις σχετικές επιστημονικές συζητήσεις έχει φανεί πως εκτός από την συνεχή έκθε-
ση στον ήλιο, σημαντικό καρκινογόνο δράση έχουν η απότομη έκθεση σε μεγάλη δόση 
υπέρυθρης ακτινοβολίας για σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. προσπάθεια μαυρίσματος 
το καλοκαίρι με πολύωρη ηλιοθεραπεία που προκαλεί ερύθημα η προσπάθεια τεχνητού 
μαυρίσματος με υπεριώδεις λυχνίες σε ινστιτούτα), καθώς και η επαναλαμβανόμενη έκ-
θεση κατά την παιδική ηλικία σε δυνατή ακτινοβολία το καλοκαίρι.  (Ένταση της ηλιακής    
ακτινοβολίας).
Τέλος, από τις σχετικές μελέτες φάνηκε πως σημαντικό ρόλο για την επίδραση του ηλι-
ακού φωτός έχει και η γενετική προδιάθεση του κάθε οργανισμού (π.χ. χρώμα δέρματος 
ή τριχών).

β) ‘Αλλοι αιτιολογικοί παράγοντες

Μια σειρά από εξωτερικούς παράγοντες έχουν κατά καιρούς ενοχοποιηθεί ότι μπορεί 
να οδηγήσουν στην εμφάνιση των καρκίνων του δέρματος. Για ορισμένους εξ’ αυτών η 
συσχέτιση έχει τεκμηριωθεί, ευτυχώς όμως με τα κατάλληλα μέτρα επαγγελματικής προ-
στασίας οι κίνδυνοι έχουν εξαλειφθεί.
Τέτοιοι επαγγελματικοί κίνδυνοι ήταν οι ακτίνες Χ, τα ραδιενεργά στοιχεία σε ορυχεία 
ουρανίου και διάφορα χρώματα. Τις τελευταίες δεκαετίες οι κίνδυνοι αυτοί έχουν πλήρως 
εξαλειφθεί.
Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοβολίες 
δεν διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

4. ΑΤOΜΑ ΥΨΗΛOΥ ΚΙΝΔΥΝOΥ
Oι επιδράσεις των εξωτερικών αιτιολογικών παραγόντων δεν αρκούν συνήθως από μόνες 
τους να αιτιολογήσουν την καρκινογένεση. Φαίνεται πως σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την 
διαδικασία έχει και ο ίδιος ο οργανισμός των ασθενών.
Αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα αντιληπτό στις περιπτώσεις των καρκινωμάτων δέρματος, αφού 
έχουν εντοπιστεί ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων που είναι πιο “ευαίσθητοι” στο να ανα-
πτύξουν την πάθηση.
Αυτές οι κατηγορίες ανθρώπων χαρακτηρίζονται στην ιατρική σαν άτομα υψηλού κινδύ-
νου.
Στην περίπτωσή μας τέτοια άτομα είναι όσα έχουν:
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1. Ξανθά μαλλιά.
2. Γαλάζια μάτια.
3. Ανοιχτόχρωμο δέρμα.
4. Εύκολα και γρήγορα ερεθίζεται το δέρμα τους όταν κάνουν ηλιοθεραπεία (κοκκινίζει 

γρήγορα, τους  φαγουρίζει, “καίγονται” εύκολα”).
5. Εμφανίζουν πάρα πολλές ελιές στο σώμα.
6. Εμφανίζουν μια μορφή σπίλων, τους δυσπλαστικούς.
7. Είχαν εμφανίσει παλαιότερα μελάνωμα.
8. Υπάρχει στην οικογένεια το σύνδρομο του οικογενειακού μελανώματος, Το οποίο, 

όντως, είναι εξαιρετικά σπάνιο.
Τα άτομα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, είτε είναι πιο ευαίσθητα στην δράση 
της ηλιακής ακτινοβολίας είτε λόγω προδιάθεσης τείνουν να εμφανίζουν συχνότερα δερ-
ματικό καρκίνο.
Ιδιαίτερη προσοχή έχουν προκαλέσει στην ιατρική κοινότητα τα συμπεράσματα δύο σχε-
τικά μεγάλων ερευνών, ότι η έκθεση σε μεγάλης έντασης ηλιακή ακτινοβολία κατά την 
παιδική ηλικία αποτελεί ίσως προδιαθεσικό παράγοντα για ανάπτυξη καρκίνου του δέρ-
ματος σε μεγαλύτερη ηλικία, ανεξάρτητα από το πόσο θα εκτεθεί κάποιος σε ηλιακή 
ακτινοβολία στην μετέπειτα ζωή του.
Για το λόγο αυτό, καθώς επίσης και από το γεγονός πως οι υγιεινές συνήθειες που απο-
κτώνται στην παιδική ηλικία δύσκολα ξεχνιούνται αργότερα, τα παιδιά θεωρούνται ένας 
ιδανικός πληθυσμός για την μετάδοση σ’ αυτά υγιεινών τρόπων συμπεριφοράς.
Θα πρέπει να τονιστεί εδώ, πως οι δερματικοί καρκίνοι δεν εμφανίζονται στα παιδιά. Αυτό 
ισχύει και για το μελάνωμα. ‘Όλα σχεδόν τα παιδιά έχουν ελιές. Δεν πρέπει όμως να μετα-
φέρουμε χωρίς λόγο άγχος στους γονείς. Το μελάνωμα στην παιδική ηλικία - ιδίως κάτω 
των 10 χρόνων - είναι εξαιρετικά σπάνιο.

5. ΠΡOΛΗΨΗ
Την δεκαετία του 80 σε πολλές αναπτυγμένες χώρες και κυρίως σ’ αυτές που η συχνότητα 
των δερματικών καρκίνων παρουσίασε μεγάλη αύξηση, έγινε μια σειρά από προσπάθει-
ες να ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός, ώστε να συμβουλεύεται γρήγορα το γιατρό, όταν 
παρουσιάσει ένα “σπυράκι” ή μια ελιά, που δεν υπήρχε πιο πριν και η οποία μεγαλώνει 
συνεχώς. Επίσης το ίδιο να κάνει ο ασθενής, όταν διαπιστώσει πως μια ελιά άλλαξε χρώ-
μα, υφή ή μέγεθος.
Η έγκαιρη διάγνωση των δερματικών καρκίνων και ιδιαίτερα του μελανώματος έχει σαν 
αποτέλεσμα την οριστική θεραπεία.
Δυστυχώς στην χώρα μας οι συμπολίτες μας ενίοτε πέφτουν θύματα της πιο διαδεδο-
μένης πρόληψης που συμπυκνώνεται στην έκφραση: “Μη πειράζεις την ελιά”. Αυτή η 
αντίληψη έχει καταδικάσει πάρα πολλούς συμπατριώτες μας!
Ιδίως τα άτομα υψηλού κινδύνου θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επισκεφτούν τον ειδικό 
γιατρό για να τα εξετάσει και να τα καθησυχάσει.
Η πιο κατάλληλη ομάδα για να αποδεχθεί υγιεινούς τρόπους ζωής και επομένως να εφαρ-
μόσει προληπτική ιατρική, είναι τα παιδιά.
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Τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά:
1. Να αποφεύγουν την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα στο τέλος της άνοιξης και 

το καλοκαίρι.
2. Αν πρέπει να παίζουν στον ήλιο, να φορούν ρούχα ελαφρά και να φορούν πλατύγυ-

ρο καπέλο. Τα συνηθισμένα παιδικά καπέλα δεν καλύπτουν τα αυτιά, ούτε και τον 
τράχηλο ή την μύτη. Κι όμως μια από τις συνηθισμένες, ιδίως σε άνδρες, εντοπίσεις 
του μελανώματος είναι στα πτερύγια του ωτός. Το ίδιο συχνές είναι οι εντοπίσεις των 
επιθηλιωμάτων στα αυτιά και την μύτη. Εξ άλλου αυτές οι δύο περιοχές είναι αυτές 
που δέχονται την περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία.

3. Να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο στις ώρες μεταξύ 10.00 π.μ. και 4.00 μ.μ. 
4. Να χρησιμοποιούν συχνά αντηλιακή κρέμα, όχι μόνο γιά την ηλιοθεραπεία στη θά-

λασσα, αλλά και στα παιχνίδια στους δρόμους το καλοκαίρι ή στο ταξίδι όταν τα 
κτυπά ο ήλιος.

5. Η κρέμα να έχει δείκτη προστασίας τουλάχιστο 15.
6. Κάθε 1-2 ώρες, ανάλογα αν ιδρώνει κανείς πολύ ή έχει βραχεί να ανανεώνει την 

επάλειψη με κρέμα.
7. O δείκτης προστασίας δεν σημαίνει ότι μπορεί να εκτεθεί πολλαπλάσια ώρα στον 

ήλιο. Απλώς όση ώρα καθίσει, προστατεύεται καλύτερα από την ηλιακή ακτινοβολία.
8. Να βάζει κρέμα το παιδί και στη μύτη και στ’ αυτιά.
9. Να μάθει το παιδί να αποζητά την σκιά.
10. Αν το δέρμα του είναι ανοιχτό, έχει ανοιχτόχρωμα μάτια ή είναι ξανθό ή εύκολα καί-

γεται, να αποφεύγει πολύ περισσότερο τον ήλιο.   

6. ΤΟ ΔΕΡΜΑ
Tο δέρμα είναι το εξωτερικό περίβλημα του σώματός μας και μας προστατεύει από όλες 
τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Το κρύο, η θερμότητα, η υγρασία, η ηλιακή ακτινοβολία, 
τα μικρόβια και τα βακτήρια, εμποδίζονται από το δέρμα και δεν μπορούν να προκαλέ-
σουν βλάβες στα εσωτερικά όργανα του σώματός μας.
Το δέρμα αποτελείται από 3 στρώματα. Το εξωτερικό στρώμα ονομάζεται επιδερμίδα και 
σχηματίζεται από νεκρωμένα επίπεδα κύτταρα. Το μεσαίο στρώμα ονομάζεται χόριο και 
αποτελείται από ελαστικές ίνες που βοηθάνε το δέρμα να τεντώνει και να μαζεύει όταν κι-
νούμαστε ή εργαζόμαστε. Στο μεσαίο στρώμα υπάρχουν τα αιμοφόρα αγγεία και τα άκρα 
των νεύρων. Το τελευταίο στρώμα ονομάζεται υποδόριο. Εδώ ο οργανισμός αποθηκεύει 
το λίπος που διατηρεί το σώμα σε σταθερή θερμοκρασία. Το υποδόριο συνδέει το δέρμα 
με τα οστά και τους μύες.
Από τα πολύ παλιά χρόνια ο άνθρωπος φρόντιζε το δέρμα του για να φαίνεται ακμαίος, 
δυνατός και ωραίος. Αλλά και στην εποχή μας τα χαρακτηριστικά του δέρματος, όπως οι 
ρυτίδες, η χλομάδα κ.ά. φανερώνουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να υποφέρει από κούραση, 
να έχει άγχος ή κάποια ασθένεια.
Το δέρμα βοηθά τον οργανισμό να λειτουργεί σωστά. Μερικές βασικές λειτουργίες του 
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δέρματος αρκετές από τις οποίες γίνονται κατανοητές από τα παιδιά είναι :
• Εμποδίζει το νερό να περάσει στο εσωτερικό του σώματος.
• Εμποδίζει τα βακτήρια και τους ιούς να προσβάλουν τα ευπαθή όργανα του σώματος.
• Μεταφέρει στα άκρα των νεύρων το αίσθημα της αφής.
• Με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός παράγει την βιταμίνη D, η οποία βοηθά στην ανά-

πτυξη των οστών.
• Διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία του σώματος, ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές 

αλλαγές.
• Αποθηκεύει το λίπος.
• Βοηθά το σώμα να αποβάλλει άχρηστες ουσίες με τον ιδρώτα κ.ά. 
Από τα παραπάνω φαίνεται πόσο σημαντικό για τον άνθρωπο είναι το δέρμα του. Η κακή 
περιποίηση και φροντίδα του δέρματος μπορεί να προκαλέσει διάφορες δερματικές 
ασθένειες, να ευνοήσει την ανάπτυξη μικροβίων ή βακτηριδίων και ακόμη να αλλοιώσει τα 
χαρακτηριστικά του ανθρώπου με την εμφάνιση ρυτίδων, ξηροδερμίας κ.α.
Η αντίσταση του δέρματος στις εξωτερικές επιδράσεις του περιβάλλοντος, όπως είναι οι 
ιοί και η ηλιακή ακτινοβολία, δεν είναι τόσο ισχυρή τα τελευταία χρόνια. Διάφορες περι-
βαλλοντικές αλλαγές όπως η καταστροφή του στρώματος του όζοντος, δυνάμωσαν την 
βλαβερή επίδραση της υπέρυθρης ακτινοβολίας στο δέρμα, που εξακολουθεί, αν μείνει 
απροστάτευτο, να αμύνεται με τους ίδιους στερεότυπους μηχανισμούς που είχε αναπτύ-
ξει από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στην γη.
Σήμερα οι δερματικές βλάβες που προκαλεί η αλόγιστη έκθεση στον ήλιο, δεν υποτιμώ-
νται όπως παλιά. Oι γιατροί λένε πως οι δερματικοί καρκίνοι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα 
τα τελευταία χρόνια και αυτό οφείλεται κυρίως στην ποσότητα της υπεριώδους ηλιακής 
ακτινοβολίας που φθάνει στην γη, εξαιτίας της καταστροφής του στρώματος του όζοντος 
από διάφορα βιομηχανικά και χημικά απόβλητα.
Γι’ αυτό κάθε ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγωγής υγείας στο σχολείο πρέπει να εισάγει τα 
παιδιά και στις αρχές της οικολογικής ισορροπίας και της αρμονικής συμβίωσης του αν-
θρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Επομένως, αρκετές φορές ένα μάθημα αγωγής υγείας 
μπορεί να έχει ως κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και όχι μόνο την μετά-
δοση υγιεινών στάσεων και δεξιοτήτων που προάγουν άμεσα την υγεία.
Μέσα στα άλλα μαθήματα υπάρχουν πάρα πολλά κεφάλαια που τονίζουν την σημασία του 
περιβάλλοντος για την υγεία του ανθρώπου. O αποτελεσματικός και επιδέξιος δάσκαλος 
μπορεί να συνδέσει το περιεχόμενο τους με την ζωή και την υγεία των παιδιών και να 
τονίσει ότι τόσο η υγεία, όσο και το περιβάλλον είναι θέματα που απαιτούν ατομική και 
συλλογική προσπάθεια. Σε αρκετές σχολικές μονάδες υπάρχουν πακέτα μαθημάτων για 
το περιβάλλον  (π.χ. Περιβαλλοντική Αγωγή : έκδοση Παιδ. Τμήματος Παν/μίου Αθηνών). 
O δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει χωρίς δισταγμό όσα μαθήματα νομίζει ότι έχουν 
στενή σχέση με τα μαθήματα υγείας που έχει σχεδιάσει για την τάξη του, αφού όπως γνω-
ρίζουμε, η προστασία του περιβάλλοντος συνεπάγεται και προστασία της υγείας. 
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7α. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝOΒOΛΙΑ

ΣTOXOΣ: 
1. Να κατονομάσουν μερικές από τις βλαβερές επιδράσεις τού ήλιου.
2. Να μπορούν να αντιμετωπίζουν την ηλιακή ακτινοβολία με πρακτικούς τρόπους. 
3. Να μάθουν να προστατεύουν το περιβάλλον.

ΥΛΙΚO:
• Μερικές εικόνες ανθρώπων από διαφορετικές φυλές
• Εικόνες που να δείχνουν το πρόσωπο ανθρώπων που ασχολούνται με  
διάφορα επαγγέλματα (π.χ. ψαράς, αγρότης, υπάλληλος γραφείου)

ΧΡOΝOΣ:
35’ - 40’

ΜΕΘOΔOΣ:
1. Συζήτησε με την τάξη και σημείωσε μερικές από τις βασικές λειτουργίες του δέρμα-

τος (προστατεύει τα εσωτερικά όργανα από υγρασία-κρατά σταθερή τη θερμοκρα-
σία του σώματος - βοηθάει το σώμα να αποβάλλει άχρηστες ουσίες κ.α.)

2. Βοήθησε τα παιδιά να ανακαλύψουν:
2.1. Πως ξεχωρίζουν ένα νεαρό άτομο από ένα ηλικιωμένο (η επιδερμίδα του 

νέου είναι λεία, του ηλικιωμένου σκληρή και ρυτιδωμένη )
2.2. Γιατί οι άνθρωποι που ζουν σε τροπικά κλίματα έχουν μαύρο ή μελαμψό 

χρώμα (γιατί η μαύρη επιδερμίδα είναι ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία)
2.3. Τις αιτίες που αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του δέρματος (η ηλικία - η φυλή 

- το είδος της εργασίας - το κλίμα - η περιποίηση - η σωστή διατροφή)
2.4. Τι παθαίνει το δέρμα όταν κάνουμε πολλές ώρες ηλιοθεραπεία (εγκαύματα, 

κοκκινίλες, φαγούρα, μαύρισμα)
2.5. Τι παθαίνει το δέρμα (π.χ. τα πόδια) όταν μείνει πολλές ώρες στο νερό 

(ασπρίζει).
2.6. Πως αλλάζει το δέρμα με την ηλικία (Όταν μεγαλώνει το σώμα, το δέρμα αυ-

ξάνει για να ταιριάζει με το σώμα. Όταν γερνάμε, το δέρμα μαζεύει, ζαρώνει 
και η επιδερμίδα γίνεται πιο σκληρή.

3. Συζήτησε με την τάξη και ανακαλύψτε :
3.1. Πώς προστατεύεται το σώμα από τον ήλιο  (λένε ότι ο πρωτόγονος άνθρω-

πος στάθηκε όρθιος για να εκθέτει μόνο μικρή επιφάνεια του σώματος του 
στην ηλιακή ακτινοβολία και είχε τριχωτό σώμα. Σήμερα πυκνό τρίχωμα έχει 
μόνο το κεφάλι του ανθρώπου ).

3.2. Γιατί τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα στην ηλιακή ακτινοβολία (Το δέρ-
μα τους δεν έχει μεγάλες ποσότητες μελανίνης όπως των μεγάλων ).

3.3. Τι διαφορές παρουσιάζουν τα ακάλυπτα μέρη του σώματος (π.χ. πρόσωπο, 
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λαιμός, χέρια) από τα καλυμμένα. (Τα ακάλυπτα είναι σκουρόχρωμα, τα κα-
λυμμένα λευκόχρωμα).

3.4. Πότε είναι επικίνδυνος ο ήλιος (Την άνοιξη και το καλοκαίρι που οι καιρικές 
συνθήκες μας επιτρέπουν να μένουμε και να παίξουμε στο ύπαιθρο) 

3.5. Τι προστατευτικά μέτρα πρέπει να παίρνει κάποιος όταν κάνει μπάνια στη 
θάλασσα (Να χρησιμοποιεί αντηλιακές κρέμες, να φοράει πλατύγυρο καπέ-
λο, να αποφεύγει την ηλιοθεραπεία μεταξύ 10 π.μ. - 4 μ.μ., να παίζει στην 
σκιά)

3.6. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το δέρμα να αντιστέκεται στους ιούς και τα 
βακτήρια (συχνή περιποίηση του με σαπούνι και ειδικές κρέμες, κατάλληλο 
ντύσιμο ανάλογα με την εποχή, συχνή σωματική άσκηση, κατανάλωση φρού-
των, λαχανικών, ψαριών, δημητριακών και βιταμινών τύπου Α και Ε.)

4. Συζήτησε με την τάξη και ανακαλύψτε:
4.1. Ποιές αιτίες προκαλούν την ατμοσφαιρική ρύπανση (ρύποι από καύσιμα αυ-

τοκινήτων, εργοστασίων).
4.2. Η τεχνολογική εξέλιξη προσφέρει πολλά αγαθά αλλά και πολλά προβλήμα-

τα στον άνθρωπο (π.χ. το ταξίδι Αθήνα - Ν. Υόρκη με αεροπλάνο διαρκεί 9 
ώρες. Για κάθε επιβάτη χρειάζονται 400 κιλά καύσιμα. Με ιστιοφόρο η ίδια 
απόσταση διαρκεί 4 μήνες, αλλά χωρίς καμία κατανάλωση καυσίμων)

4.3. Τι είναι το όζον και πώς καταστρέφεται (το όζον είναι ένα αέριο που βρί-
σκεται στα ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας και “φιλτράρει” την ηλιακή 
ακτινοβολία. Καταστρέφεται από διάφορες χημικές ουσίες που χρησιμοποι-
ούνται στα πλαστικά, στα ψυγεία και στα κλιματιστικά).

4.4. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το οξυγόνο της ατμόσφαιρας (Με αναδασώ-
σεις, δενδροφυτεύσεις και την ελάττωση των μηχανών που καίνε πετρέλαιο 
ή βενζίνη) 
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8. Ναρκωτικά και Φάρμακα

Αρκετά παιδιά του δημοτικού γνωρίζουν ήδη ότι ορισμένες ουσίες είναι βλαβερές για την 
υγεία. Γνωρίζουν πόσο βλαβερό είναι το κάπνισμα ή τα οινοπνευματώδη, αλλά και πόσο 
απαραίτητη είναι η αντιβίωση, τα παυσίπονα, οι βιταμίνες, κλπ. Ακόμα ακούνε κάθε μέρα 
ότι στην εποχή μας τα ναρκωτικά έχουν διαδοθεί πολύ ανάμεσα στους εφήβους και στους 
νέους και ότι πολλοί χρήστες πεθαίνουν ή καταστρέφουν ανεπανόρθωτα την υγεία τους.
Ξέρουμε ότι όλα τα φάρμακα είναι χημικές ουσίες, αλλά όλες οι χημικές ουσίες δεν είναι 
φάρμακα. Η διάκριση ανάμεσα στα ναρκωτικά και στα φάρμακα δεν είναι εύκολη για ένα 
μαθητή του δημοτικού. Η ορολογία, η παρασκευή, τα όργανα (χάπι, σύριγγα) μεγαλώνουν 
τη σύγχυση. Αλλά και ένας μεγάλος δυσκολεύεται να απομονώσει τις ναρκωτικές από τις 
φαρμακευτικές ουσίες. Πολύ περισσότερο θα δυσκολευτεί να ξεχωρίσει αν μια ουσία (π.χ. 
οινοπνευματώδη) είναι ωφέλιμη ή επιζήμια εξετάζοντάς την τόσο από οικονομική όσο και 
από ιατρική σκοπιά.
Η εξαφάνιση των φυσικών ή βιομηχανικών ουσιών που είναι βλαβερές για τον άνθρωπο 
είναι αδύνατη,  αφού θα έπρεπε να καταστραφούν ακόμα και οι αμπελώνες, οι φυτείες 
καφέ και καπνού ή τα εργοστάσια φαρμάκων. O άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τις 
χημικές ουσίες.  Επομένως πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί αυτές που είναι αναγκαίες για 
την υγεία του και να αποφεύγει τις βλαβερές. Πρέπει από πολύ μικρός να αποκτήσει γνώ-
σεις και αμυντικούς μηχανισμούς, ώστε στο μέλλον να αυτοπροστατεύεται από τις ψυ-
χολογικές και κοινωνικές επιδράσεις που θα τον οδηγήσουν πρώτα στη χρήση ελαφρών 
ναρκωτικών ουσιών (καπνού - οινοπνευματώδη - κλπ) και αργότερα σκληρών ουσιών. Αν 
μάλιστα αυτή η ενημέρωση γίνει με μακρόχρονο σχεδιασμό και διαδοχικά βήματα, τότε η 
αποτελεσματικότητα της είναι μεγάλη και σίγουρη.
Σε χώρες όπου η ενημέρωση γύρω από τις βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος άρχισε 
με συστηματικό τρόπο από το δημοτικό, παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση καπνιστών στα 
προεφηβικά και εφηβικά χρόνια. Η πρόληψη για τις ελαφρές ναρκωτικές ουσίες είναι 
αποτελεσματική, όταν αρχίζει πολύ πριν το παιδί φτάσει στην ηλικία όπου διάφοροι προ-
σωπικοί και κοινωνικοί λόγοι θα το ωθήσουν στην πρώτη δοκιμή.
O δάσκαλος που θα περιλάβει στο πρόγραμμα αγωγής υγείας μαθήματα για τα ναρκω-
τικά, πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο ορισμός του ναρκωτικού και ποιος του φαρμάκου. 
‘Έχει λοιπόν γίνει αποδεκτό να θεωρούμε σα ναρκωτικό κάθε ουσία που όταν μπει στον 
οργανισμό μας αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας του ή επηρεάζει τη σκέψη, τα αισθήματα 
και τη συμπεριφορά μας. Και φάρμακο κάθε ουσία που βοηθάει στη σωστή ανάπτυξη του 
σώματος και στην άμυνα του οργανισμού.
Η ύλη αυτών των μαθημάτων αποτελείται από δραστηριότητες και πληροφορίες που δί-
νονται στα παιδιά, πριν αρχίσουν να παίρνουν αποφάσεις μόνα τους ή πριν αρχίσουν να 
καπνίζουν και να δοκιμάζουν οινοπνευματώδη ποτά. Μ’ άλλα λόγια, στόχος των προ-
γραμμάτων αυτών που απευθύνονται σε παιδιά ως 13-15 χρόνων, είναι η πρωτογενής 
πρόληψη. Αντίθετα, για τα μεγαλύτερα παιδιά που είναι ήδη κανονικοί χρήστες, εφαρ-
μόζονται άλλα προγράμματα με στόχο τη δευτερογενή πρόληψη, δηλαδή τη μείωση των 
βλαβερών συνεπειών που προκαλεί το κάπνισμα, τα οινοπνευματώδη και τα σκληρά ναρ-
κωτικά σ’ αυτούς που έχουν ήδη γίνει αιχμάλωτοι αυτών των ουσιών.
Η θεματική των προγραμμάτων αυτών χωρίζεται σε δύο γενικές ενότητες. Η πρώτη περι-
λαμβάνει τα ναρκωτικά και τα φάρμακα και η δεύτερη το κάπνισμα και το οινοπνευματώ-
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δη. Oι πληροφορίες για τα φάρμακα / ναρκωτικά καθώς και οι διάφορες δραστηριότητες 
με στόχο την καλλιέργεια υγιεινών στάσεων και δεξιοτήτων στα παιδιά είναι αναγκαίες. Oι 
χημικές ουσίες που διακινούνται νόμιμα (ως φάρμακα) ή παράνομα (ως ναρκωτικά), βρί-
σκονται στην υπηρεσία του ανθρώπου από τα παλιά χρόνια ως σήμερα και είναι καθήκον 
της εκπαίδευσης να μάθει στα παιδιά γιατί, πώς και πότε πρέπει να γίνεται η χρήση τους.  
Πρέπει ακόμα να μάθουμε στα παιδιά τα διάφορα είδη των χημικών ουσιών, τις επιδρά-
σεις που έχουν στην υγεία μας, τη διαδικασία του εθισμού, τις υπηρεσίες που ασχολούνται 
με τη θεραπεία (απεξάρτηση) και να τα μάθουμε να θεωρούν το ίδιο επικίνδυνες τις ελα-
φρές ουσίες (καπνός-οινοπνευματώδη) όσο και τις σκληρές (μαριχουάνα, ηρωίνη, κ.α.).
Τέλος, οι πληροφορίες για τον καπνό και το οινοπνευματώδη ποτά είναι το ίδιο αναγκαί-
ες. Η χρήση τους είναι νόμιμη από μια ηλικία και πάνω.  Είναι οι ουσίες που χρησιμοποιού-
νται πάρα πολύ από τους νέους, και οι ουσίες που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για 
την υγεία τους.  Γι’ αυτό πρέπει να πληροφορηθούν τα παιδιά για τα βλαβερά συστατικά 
του καπνού και των οινοπνευματωδών ποτών και κυρίως για τις κοινωνικές, ψυχολογικές 
και ανθυγιεινές επιπτώσεις που έχει η παρατεταμένη και μεγάλη χρήση τους.
Κύριος στόχος των μαθημάτων για τον καπνό και το οινοπνευματώδη είναι η ενημέρωση 
του παιδιού για τις βλαβερές συνέπειες αυτών των κοινωνικών συνηθειών, η ανάπτυξη 
στάσεων και δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν ή θα περιορίσουν τις επιδράσεις των παρα-
γόντων που οδηγούν στη δοκιμή και αργότερα στη σταθερή χρήση. Τέτοιοι παράγοντες 
είναι οι συνομήλικοι, οι γονείς και τα πρόσωπα με κοινωνική προβολή (που είναι καπνιστές 
ή πότες), τα Μ.Μ.Ε., οι προσωπικοί λόγοι, κ.ά.
Τα σημερινά παιδιά καπνίζουν και δοκιμάζουν οινοπνευματώδη ποτά και ναρκωτικά σε 
πολύ μικρότερη ηλικία συγκριτικά με τα παιδιά της δεκαετίας του 60 - 70. Μέσα απο 
τις εργασίες που ακολουθούν, ο μαθητής αποκομίζει γνώσεις και καλλιεργεί δεξιότητες 
και στάσεις σχετικές με τα παραπάνω κοινωνικά προβλήματα. Φυσικά η δοκιμαστική 
εφαρμογή του προγράμματος υγείας και οι λίγες εργασίες που περιέχει δεν λύνουν το 
πρόβλημα. Απλά δίνεται η ευκαιρία να το αξιολογήσουμε απο τη σκοπιά της σχολικής 
πρακτικής και να διαπιστώσουμε τα οργανωτικά, γνωστικά και πρακτικά προβλήματα που 
αναφαίνονται ώστε με την ολοκληρωμένη μορφή του να καταστεί εύκολη η διάδοση του 
στα σχολεία όλης της χώρας.
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8α. ΤΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤO ΣΩΜΑ;

ΣKOΠOΣ:
i. Να μάθουν τα παιδιά τα είδη των ουσιών που μπαίνουν στο σώμα.
ii. Να χωρίζουν τις ουσίες ανάλογα με το είδος (π.χ. υγρά)

ΧΡOΝOΣ :
40’

ΥΛΙΚΑ :
Σκίτσο ανθρώπινου σώματος σε χαρτί Α4. Μολύβια.

ΜΕΘOΔOΣ:
Φωτοτύπησε το σκίτσο του ανθρώπινου σώματος και δώσε ένα αντίγραφο σε κάθε μαθη-
τή (βλέπε σελ 72).
Ζήτησε από τα παιδιά να βρουν ό,τι βάζουμε μέσα μας (υγρά, φαγητά, φάρμακα, αέρας, 
ρύποι, ήχοι). 
Γράψε τα στον πίνακα με τη σειρά που τα αναφέρουν, αποκλείοντας όσα είναι ακατάλλη-
λα ή τα έχουν αναφέρει ήδη με άλλη ονομασία. Ενδεικτικά μπορεί να γραφτούν.
• Υγρά: Νερό, γάλα, τσάι, καφές, κρασί μπύρα (οινόπνευμα).
• Τροφές: ψωμί, φρούτα, γλυκά, ψάρια
• Φάρμακα: Σιρόπι, χάπια, κάψουλες.
• Αέρας: Οξυγόνο.
• Ρύπος: Σκόνες, καπνός, μικρόβια
• Ήχοι: Μουσική, θόρυβος, ομιλία.
Έπειτα ζήτησε από τα παιδιά να κατατάξουν τέσσερις το πολύ ουσίες στην αντίστοιχη 
θέση του σκίτσου (Διάρκεια 10’). Κάνε στα παιδιά μερικές ανακεφαλαιωτικές ερωτήσεις 
του είδους:
• Με ποια όργανα του σώματος γίνεται η είσοδος των παραπάνω ουσιών μέσα μας; (στό-

μα, μύτη, δερματικοί πόροι, αυτιά)
• Τι επίδραση έχει η εισαγωγή των ουσιών αυτών στον οργανισμό μας; (Τροφές: εξασφα-

λίζουν την ενέργεια, αυξάνουν το σώμα. Νερό: Μεταφέρει θρεπτικά συστατικά στα 
κύτταρα, κ.λ.π.).

• Για ποια κατηγορία ουσιών αποφασίζουν “ειδικοί” για το είδος και την ποσότητα που 
θα δώσουμε στον οργανισμό: (φάρμακα) 

• Είναι κακό να παίρνουμε φάρμακα (χάπια, ταμπλέτες, σιρόπια) χωρίς τη συνταγή για-
τρού:

• Ποιες από τις ουσίες που βρήκατε βλάπτουν την υγεία μας (τσιγάρο, οινόπνευμα, φάρ-
μακα, σκόνη, μικρόβια).

• Γύρω από κάθε τετράπλευρο γράψε ως τέσσερις ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία 
που είναι γραμμένη μέσα στο τετράπλευρο και μπαίνουν στο σώμα μας;
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Γράψε 3-4 ουσίες που ανήκουν στην κάθε κατηγορία που είναι γραμμένη στο 
τετράπλευρο και μπαίνουν μέσα στον οργανισμό μας
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8β  ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΣTOXOΣ:
• Να ξεχωρίζουν τα φάρμακα από τα ναρκωτικά.
• Να μάθουν ότι όλα τα φάρμακα είναι χημικές ουσίες, αλλά όλες οι χημικές ουσίες δεν 

είναι φάρμακα.
• Να μάθουν ότι δεν πρέπει να παίρνουμε φάρμακα χωρίς λόγο ή σε μικροαδιαθεσίες.

ΧΡOΝOΣ:
30’

ΥΛΙΚΑ:
Χαρτί Α4

ΜΕΘOΔOΣ :
• Ζήτησε από την τάξη να αναφέρει τα πιο κοινά φάρμακα που μπορεί να πάρει ένα παι-

δί, π.χ. βιταμίνες, ασπιρίνη, σιρόπι για το βήχα, αντιβίωση (χάπια, σιρόπι), αντισηπτικά 
κ.ά.

• Έπειτα με διάφορες ανακλητικές ερωτήσεις οδήγησε τα παιδιά να επαναφέρουν στη 
μνήμη τους γνώσεις όπως:

1. Ποιοι χορηγούν τα φάρμακα; (γιατρός, φαρμακοποιός, νοσοκόμος, γονείς).
2. Γιατί όλα τα φάρμακα δεν πωλούνται ελεύθερα;  (Γιατί κάθε φάρμακο είναι καλό για 

μία μόνο αρρώστια.)
3. Γιατί κάθε φάρμακο έχει δική του δοσολογία; (Γιατί το ακατάλληλο φάρμακο και η 

ακατάλληλη δοσολογία μπορεί να βλάψουν).
4. Γιατί παίρνουμε φάρμακα; Για να διώξουμε μια αρρώστια ή να προφυλάξουμε τον 

οργανισμό από μία ασθένεια (εμβόλια, βιταμίνες).
5. Είναι απαραίτητο να παίρνουμε φάρμακα σε κάθε μικροαδιαθεσία; (Ένας μικρός πο-

νοκέφαλος εξαφανίζεται με ένα περίπατο στον καθαρό αέρα)

Με βάση όλα τα παραπάνω και τις εμπειρίες των παιδιών να βρείτε τους 
κανόνες της σωστής χρήσης των φαρμάκων. Ενδεικτικά αυτοί μπορεί να 
είναι:

1. Παίρνω φάρμακα μόνο με υπόδειξη γιατρού ή άλλου ειδικού.
2. Δεν παίρνω φάρμακα από άτομα που δεν γνωρίζω.
3. Δεν παίρνω τα φάρμακα που χρησιμοποιεί κάποιος άλλος, ακόμα και αν έχω τα ίδια 

συμπτώματα.
4. Δεν παίρνω κανένα φάρμακο, χωρίς να διαβάσω προηγουμένως τις οδηγίες.
5. Δεν παίρνω περισσότερη δόση από αυτή που γράφουν οι οδηγίες ή η συνταγή του 

γιατρού.



πρακτικ ές  εφαρμογές  στη σχολική τάξη /  69

9. Kάπνισμα & Yγεία

Τον καπνό τον έφεραν στην Ευρώπη Ισπανοί εξερευνητές τον 16ο αιώνα. Το φυτό κα-
πνός πήρε το όνομα του (Nicotiana Tabacum) από το Γάλλο πρεσβευτή Jean Nicot που 
διέδωσε την καλλιέργεια του, πιστεύοντας ότι τα φύλλα του καπνού είχαν θεραπευτι-
κές ιδιότητες. Για πολλά χρόνια οι άνθρωποι ήταν ανυποψίαστοι και χρησιμοποιούσαν τα 
φύλλα του καπνού με διάφορους τρόπους  (τα μασούσαν, τα κάπνιζαν με πίπες ή με τη 
μορφή των τσιγάρων που ξέρουμε σήμερα ).
Από το 1950 όμως έγιναν σημαντικές ιατρικές έρευνες που απέδειξαν ότι το κάπνισμα 
αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου.
Το κάπνισμα προκαλεί σοβαρές βλάβες στην καρδιά και τους πνεύμονες. Είναι η κύρια 
αιτία πρόωρων θανάτων από έμφραγμα, καρκίνο πνεύμονα και άλλες βαριές πνευμονο-
πάθειες  (χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα ).
Η συνήθεια του καπνίσματος αρχίζει από τα μαθητικά χρόνια.
Oι μαθητές αρχίζουν να καπνίζουν συνήθως για έναν από τους παρακάτω λόγους :
• Για να μιμηθούν τους γονείς τους
• Για να αποδείξουν ότι μεγάλωσαν
• Για να κάνουν ό,τι και οι φίλοι τους και να μην αισθάνονται απομονωμένοι στις παρέες 

τους
• Γιατί πέφτουν θύματα καλοστημένων διαφημίσεων
• Γιατί δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωσή τους για τις συνέπειες του καπνίσματος
Oι πιθανότητες βλάβης της υγείας ενός ανθρώπου σαν αποτέλεσμα του καπνίσματος 
είναι ανάλογες του αριθμού των τσιγάρων και του χρονικού διαστήματος που κάποιος 
κάπνιζε. Έτσι, όσο νωρίτερα αρχίζουμε το κάπνισμα τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθα-
νότητες να προκληθούν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Για πολλές αρρώστιες δεν υπάρχουν πάντοτε αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης 
τους όταν εμφανισθούν. Tις αρρώστιες αυτές είναι καλύτερα να τις προλαβαίνουμε απο-
φεύγοντας τις αιτίες που τις προκαλούν.

ΑΝΑΤOΜΙΑ ΤOΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚOΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤOΣ

1. ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Όπως το σώμα μας σαν σύνολο χρειάζεται το οξυγόνο του αέρα που αναπνέουμε, έτσι και 
το κάθε κύτταρο μας έχει ανάγκη από συνεχή παροχή οξυγόνου προκειμένου να παρα-
μείνει ζωντανό. Το αναπνευστικό σύστημα είναι εκείνο που εξυπηρετεί τη διαδικασία με-
ταφοράς οξυγόνου στον οργανισμό, έτσι ώστε να μπορεί να διανεμηθεί σε κάθε κύτταρο.
Το αναπνευστικό σύστημα διαιρείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος με τους αεραγωγούς 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά του αέρα, ενώ το δεύτερο με τις κυψελίδες είναι υπεύθυ-
νο για τη λειτουργία της αναπνοής.
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1α. Αεραγωγοί

O αέρας μπαίνει στο σώμα μας από τη μύτη ή το στόμα. Η είσοδος από τη μύτη είναι προ-
τιμότερη, γιατί η μύτη ζεσταίνει, καθαρίζει και υγραίνει τον αέρα που εισπνέουμε. O αέρας 
μετά τη μύτη φθάνει στον φάρυγγα. Εκεί υπάρχει μια βαλβίδα που, όταν είναι ανοιχτή, 
αφήνει τον αέρα να περάσει στο λάρυγγα και στην τραχεία. Αντίθετα, όταν καταπίνουμε, 
αυτή η βαλβίδα είναι κλειστή και έτσι οι τροφές και τα υγρά προωθούνται σ’ ένα άλλο 
σωλήνα του πεπτικού συστήματος, τον οισοφάγο, ο οποίος οδηγεί στο στομάχι. Oταν ο 
αέρας περνά από το λάρυγγα, κινεί (δονεί) τις φωνητικές χορδές που υπάρχουν εκεί, και 
έτσι παράγεται η φωνή. Από την τραχεία ξεκινούν δύο μεγάλοι αεραγωγοί, οι κύριοι βρόγ-
χοι που μοιράζονται στους δύο πνεύμονες.
Στους πνεύμονες οι βρόγχοι, όπως τα κλαδιά ενός δέντρου, διακλαδίζονται σε όλο και 
μικρότερους αεραγωγούς (στελεχιαίοι βρόγχοι, βρογχιόλια). Τελικά ο αέρας φθάνει στις 
τελικές διακλαδώσεις του βρογχικού δέντρου, όπου υπάρχουν μικροσκοπικοί αερόσακοι 
που ονομάζονται κυψελίδες.

1β. Η λειτουργία της αναπνοής

O αέρας που εισπνέουμε και φθάνει στις κυψελίδες είναι πλούσιος σε οξυγόνο. Τα τοιχώ-
ματα των κυψελίδων είναι εξαιρετικά λεπτά και καλύπτονται με μικροσκοπικά αιμοφόρα 
αγγεία που λέγονται τριχοειδή. Τα τριχοειδή είναι τόσο στενά ώστε τα ερυθρά αιμοσφαί-
ρια του αίματος μπαίνουν στην σειρά ένα, ένα, για να μπορέσουν να περάσουν.
Το οξυγόνο του εισπνεόμενου αέρα περνά το λεπτό τοίχωμα των κυψελίδων, μπαίνει στα 
τριχοειδή όπου δεσμεύεται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος και έτσι μεταφέρεται 
σε όλα τα μέρη του σώματος. Παράλληλα, άχρηστα υλικά των κυττάρων, όπως το διοξεί-
διο του άνθρακα που τα έχει μαζέψει το αίμα, καθώς ταξιδεύει σ’ όλο το σώμα φθάνουν 
στο τριχοειδή των πνευμόνων, περνάνε στις κυψελίδες και αποβάλλονται από το σώμα 
μας με τον εκπνεόμενο αέρα. Αυτή η ανταλλαγή των αερίων (οξυγόνου - διοξειδίου του 
άνθρακα) που επιτελείται με την αναπνοή (εισπνοή - εκπνοή) είναι απαραίτητη για τη 
διατήρηση της ζωής. Έτσι είναι πολύ σημαντικό για τον οργανισμό μας να διατηρείται 
ακέραιο και υγιές το αναπνευστικό μας σύστημα.

2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στον αέρα που αναπνέουμε υπάρχουν πολλά μικροσκοπικά σκουπιδάκια και μικρόβια. Το 
αναπνευστικό σύστημα έχει μηχανισμούς που καθαρίζουν τον αέρα ώστε να μην μπορούν 
τα σκουπιδάκια και τα μικρόβια να φθάνουν στις κυψελίδες και να προκαλούν λοιμώξεις. 
Oι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τις τρίχες που υπάρχουν στην μύτη, τα εκατομμύρια 
κρόσσια των κυττάρων των βρόγχων και το βρογχιολίων, καθώς και τους αδένες που βρί-
σκονται διάσπαρτοι σε όλη την έκταση του αναπνευστικού συστήματος και παράγουν μια 
κολλώδη ουσία που λέγεται βλέννα.
Oι κροσσοί και η βλέννα συνεργάζονται για να παγιδεύουν τα σωματίδια (μικρόβια και 
σκουπιδάκια) του αέρα και να μην τους επιτρέπουν να κατεβαίνουν χαμηλά στο αναπνευ-
στικό σύστημα. Πρώτα τα σωματίδια κολλάνε στην βλέννα. Στην συνέχεια οι κροσσοί με 
κυματοειδείς κινήσεις διώχνουν τη βλέννα προς το φάρυγγα, από όπου μπορεί κανείς να 
την φτύσει ή να την καταπιεί, καθαρίζοντας έτσι το βρογχικό δέντρο.



πρακτικ ές  εφαρμογές  στη σχολική τάξη /  71

3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Το αναπνευστικό σύστημα λειτουργεί καλά, όταν παραμένει ελεύθερη η δίοδος του αέρα 
από τον εξωτερικό χώρο μέχρι τις κυψελίδες. Κάθε εμπόδιο ή βλάβη των αεροφόρων 
οδών προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος και στην υγεία του 
ανθρώπου.
Η σκόνη, η μόλυνση του αέρα και περισσότερο απ’ όλα το κάπνισμα του τσιγάρου, ερεθί-
ζουν τα τοιχώματα των βρόγχων.
Με την πάροδο του χρόνου ο χρόνιος ερεθισμός των βρόγχων έχει ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση δύο ασθενειών, της χρόνιας βρογχίτιδας και του εμφυσήματος. 
Η βρογχίτιδα χαρακτηρίζεται από αυξημένη παραγωγή βλέννας η οποία προκαλεί από-
φραξη των βρόγχων. Έτσι οι ασθενείς παρουσιάζουν χρόνιο βήχα στην προσπάθεια να κα-
θαρίσουν τους αεραγωγούς από την υπερβολική ποσότητα βλέννας. Το εμφύσημα χαρα-
κτηρίζεται από βαθμιαία καταστροφή των τοιχωμάτων των βρόγχων και των κυψελίδων. 
Oι πνεύμονες χάνουν σιγά - σιγά την ελαστικότητα τους και δυσκολεύονται να εισπνέουν 
και να εκπνέουν αέρα.
Η καταστροφή των κυψελίδων οδηγεί σε διαταραχή της λειτουργίας της αναπνοής, γιατί 
οι κατεστραμμένες κυψελίδες δεν μπορούν πια να ανταλλάσσουν το οξυγόνο με το διο-
ξείδιο του άνθρακος. Με την πρόοδο του εμφυσήματος και την καταστροφή μεγάλου μέ-
ρους των κυψελίδων ο οργανισμός δεν μπορεί να προμηθευτεί ικανοποιητικές ποσότητες 
οξυγόνου για τις ανάγκες του. Η κατάσταση αυτή λέγεται αναπνευστική ανεπάρκεια και 
τότε ο οργανισμός χρειάζεται να παίρνει οξυγόνο από ειδικές συσκευές για να μπορέσει 
να ζήσει.
Το κάπνισμα όμως προκαλεί και άλλα προβλήματα. O καπνός του τσιγάρου περιέχει πε-
ρισσότερες από 4.550 χημικές ουσίες που μπορούν να μας βλάψουν. Μια από αυτές, η 
πιο επικίνδυνη είναι η νικοτίνη. Όταν εισπνέεται προκαλεί παράλυση των κροσσών των 
βρόγχων και έτσι δεν μπορούν να απομακρύνουν τη βλέννα με αποτέλεσμα την παγίδευ-
ση της μέσα στους αεραγωγούς. Το πιο σπουδαίο όμως είναι ότι η νικοτίνη είναι μια ουσία 
που προκαλεί εθισμό, δηλαδή ο οργανισμός τη συνηθίζει και εξαρτάται από αυτήν. Αυτός 
είναι και ο λόγος για τον οποίο οι καπνιστές δυσκολεύονται να σταματήσουν το τσιγάρο. 
Η νικοτίνη εισχωρεί στον εγκέφαλο και προκαλεί μια σειρά από ψυχολογικές αλλαγές. 
Αυτό το φαινόμενο είναι υπεύθυνο για τον εθισμό και την εξάρτηση.
Μια άλλη επικίνδυνη ουσία του καπνού των τσιγάρων είναι το μονοξείδιο του άνθρακα, 
που έχει την ικανότητα να περνά την κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη και να μεταφέρεται 
στο αίμα πολύ πιο εύκολα από το οξυγόνο. Η παρουσία έστω και πολύ μικρής ποσότητας 
μονοξειδίου του άνθρακα αφαιρεί δυσανάλογα μεγάλο μέρος από την ικανότητα του αί-
ματος να δεσμεύει οξυγόνο και να το μεταφέρει σε όλα τα κύτταρα. Στις συνθήκες αυτές 
ο οργανισμός αναγκάζεται να αναπνέει πιο γρήγορα και η καρδιά να λειτουργεί πιο εντα-
τικά, προκειμένου να μπορέσει να μεταφερθεί με το αίμα η ποσότητα του οξυγόνου που 
είναι απαραίτητη για τη ζωή. Έτσι ο οργανισμός των καπνιστών αναγκάζεται να εργάζεται 
σκληρά και η καρδιά τους επιβαρύνεται και κουράζεται καθώς το φορτίο και το έργο της 
είναι αυξημένο.
Όταν οι άνθρωποι σταματήσουν το κάπνισμα, η ποσότητα του μονοξειδίου του άνθρακα 
στον αέρα που αναπνέουν ξαναγυρίζει στο κανονικό σε 12 ώρες.
Εξίσου επικίνδυνη είναι η πίσσα του τσιγάρου γιατί περιέχει πάνω από 40 χημικές ουσί-
ες που έχουν αποδειχθεί καρκινογόνες και ευθύνονται για τη δημιουργία καρκίνου του 
πνεύμονα. O μακροχρόνιος ερεθισμός των κυττάρων των βρόγχων από τις καρκινογόνες 
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ουσίες του καπνού των τσιγάρων, αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα μεταλλαγής και με-
ταμόρφωσης τους σε καρκινικά κύτταρα που πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα καταστρέ-
φουν τα γειτονικά τους φυσιολογικά κύτταρα και δημιουργούν όγκους.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος δεν αφορούν μόνο τους 
ίδιους τους καπνιστές αλλά και όλους εκείνους που, χωρίς να καπνίζουν, έρχονται σε 
επαφή με τον καπνό των τσιγάρων (παθητικοί καπνιστές)
Oι βλαβερές ουσίες που περιέχονται στον καπνό, βρίσκονται σε όλα τα είδη του άσχετα 
αν αυτά είναι πίπα, πούρο ή τσιγάρο. Το φίλτρο συγκρατεί μέρος από ορισμένες ουσίες 
του καπνού (30 - 40 % της πίσσας) αλλά πολύ λιγότερο την νικοτίνη και καθόλου το διο-
ξείδιο του άνθρακα. Τα ελαφρά τσιγάρα δεν είναι λιγότερο επικίνδυνα, γιατί ο καπνιστής, 
για να ικανοποιεί τον εθισμό του, καπνίζει περισσότερα και εισπνέει βαθύτερα.

4. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ 
ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να προστατεύσουμε το αναπνευστικό μας 
σύστημα ειδικότερα, αλλά και την υγεία μας γενικότερα. Αρκεί να διαλέξουμε υγιεινούς 
τρόπους ζωής και να αποφεύγουμε τους παράγοντες που γνωρίζουμε ότι μας απειλούν.
• Πρέπει να γυμναζόμαστε τακτικά. Oι ασκήσεις ενισχύουν το μυϊκό σύστημα και επιπλέ-

ον δυναμώνουν την καρδιά και τους αναπνευστικούς μυς που κινούν τους πνεύμονες.
• Πρέπει να ξεκουραζόμαστε αρκετά και να μην καταπονούμε το σώμα μας. Με την ανά-

παυση το σώμα μας αποθηκεύει ενέργεια, για να την χρησιμοποιεί, όταν χρειαστεί.
• Πρέπει να τρεφόμαστε υγιεινά και να προσέχουμε το βάρος μας. Να τρώμε πολλά 

φρούτα και λαχανικά και να αποφεύγουμε τα λίπη. Η παχυσαρκία κουράζει την καρδιά 
και το αναπνευστικό σύστημα.

• Κυρίως όμως πρέπει να μην καπνίσουμε ποτέ. Για μερικούς μπορεί να φαίνεται δύσκο-
λο να αντισταθούν, όταν οι άλλοι γύρω τους παροτρύνουν να δοκιμάσουν το κάπνισμα. 
Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι δική μας υπόθεση και επιλογή να προστατεύσου-
με το αναπνευστικό μας σύστημα και την υγεία μας γενικότερα από τους κινδύνους του 
καπνίσματος. Και επιπλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δικαίωμα μας να ζούμε σε 
ένα υγιεινό περιβάλλον χωρίς τον καπνό των τσιγάρων που οι άλλοι καπνίζουν.

5. ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

• Η αγωγή υγείας πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις δύο πιο κοινές βλαβερές συ-
νήθειες των νέων: Το κάπνισμα και το ποτό. Είναι γνωστό ότι το τσιγάρο και το ποτό 
ευθύνονται για πολλές ασθένειες που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο κόσμο. Δεν είναι 
υπερβολή να πει κανείς ότι οι δύο αυτές ουσίες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για 
την υγεία των νέων. O κίνδυνος για τις μελλοντικές γενιές αυξάνει, αφού τόσο ο καπνός 
όσο και το ποτό διακινούνται σε όλο τον κόσμο ελεύθερα και νόμιμα.

• Η ενημέρωση των παιδιών γύρω από αυτές τις ουσίες είναι απαραίτητη. Δεν πρέπει να 
είναι προσωρινή αλλά διαρκής, να αρχίζει πολύ πριν τα παιδιά δοκιμάσουν τσιγάρο και 
οινοπνευματώδη και να περιλαμβάνει:
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1. Ενημέρωση των παιδιών για τα βλαβερά συστατικά που περιέχει ο καπνός και το 
ποτό και τις επιπτώσεις που έχουν αυτά στην υγεία.

2. Ανάλυση των κοινωνικών, διανοητικών και φυσιολογικών επιδράσεων του τσιγάρου 
και του ποτού.

3. Ανάπτυξη και εδραίωση αποτρεπτικών μηχανισμών ή τεχνικών απεξάρτησης στην 
περίπτωση που τα παιδιά καπνίζουν και πίνουν συστηματικά.

• Η αγωγή για το κάπνισμα και το ποτό πρέπει να αρχίζει από πολύ νωρίς, γιατί όλα τα 
πρότυπα, οι στάσεις και οι συνήθειες που έχουμε ως ενήλικες μαθαίνονται και εδραι-
ώνονται στην παιδική ηλικία. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο κάπνισμα, που 
ευθύνεται για ένα πολύ μεγάλο αριθμό παθήσεων της καρδιάς, του στομάχου, του οισο-
φάγου, των πνευμόνων, του στόματος κλπ. Έχει αποδειχθεί ότι το κάπνισμα επηρεάζει 
το ίδιο επικίνδυνα με τα άτομα που καπνίζουν και αυτούς που δεν καπνίζουν, αλλά ζουν 
ή εργάζονται σε χώρους που καπνίζουν άλλοι και γίνονται έτσι παθητικοί καπνιστές.

• Και η χρήση οινοπνευματωδών ποτών είναι ένας επικίνδυνος παράγοντας για την υγεία, 
αφού η παρατεταμένη κατανάλωση οινοπνευματωδών ευθύνεται για ασθένειες του 
ήπατος και καρδιαγγειακές ανωμαλίες. Το ποτό επίσης ευθύνεται επί πλέον για πράξεις 
βίας και για τροχαία ατυχήματα ειδικότερα ανάμεσα στους νέους.

• Είναι φανερό ότι η αγωγή υγείας στον τομέα του τσιγάρου και του ποτού μπορεί να έχει 
τεράστια θετική επίπτωση στους νέους και στην κοινωνία. Έχει διαπιστωθεί ότι αυτός 
που αρχίζει να καπνίζει και να πίνει από μικρή ηλικία έχει περισσότερες πιθανότητες 
να γίνει αργότερα χρήστης σκληρών ναρκωτικών ουσιών. Γι’ αυτό πολλοί λένε ότι το 
τσιγάρο και το ποτό είναι η “αυλόπορτα” των ναρκωτικών. Με άλλα λόγια τα προ-
γράμματα αγωγής υγείας που έχουν ως στόχο την πρόληψη του καπνίσματος και του 
ποτού και την ανάπτυξη αποτρεπτικών μηχανισμών (π.χ. αθλητισμός, σωστή ψυχαγω-
γία, αυτοέλεγχος) πρέπει να προηγούνται των προγραμμάτων που έχουν ως στόχο τα 
σκληρά ναρκωτικά. Όσο πιο αργά καπνίσει ο νέος, τόσο πιο λίγες είναι οι πιθανότητες 
να δοκιμάσει σκληρές ναρκωτικές ουσίες και όσο πιο δυναμική είναι η αντίστασή του σε 
αυτά τα «ελαφρά ναρκωτικά», τόσο πιο σίγουρο είναι ότι θα αντισταθεί και στα σκληρά.

• Παρά τις επιστημονικές αποδείξεις ότι το κάπνισμα προκαλεί βλάβες στο κυκλοφορικό 
και στην καρδιά και καρκίνο σε πολλά σημεία του οργανισμού, οι νέοι εξακολουθούν να 
καπνίζουν και σε πολλές χώρες ο αριθμός των νέων καπνιστών αυξάνει συνεχώς. Με-
γάλο ποσοστό ανάμεσα στους νέους καπνιστές αποτελούν οι γυναίκες. Γνωρίζουμε ότι 
πολλές στάσεις, τρόποι συμπεριφοράς, συνήθειες και άλλα χαρακτηριστικά της προ-
σωπικότητάς μας, εδραιώνονται από τα πρώτα χρόνια της ηλικίας μας με τη διαδικασία 
της μίμησης, της παρατήρησης και του πειραματισμού. Με βάση αυτή τη διαπίστωση 
είναι ανάγκη η αγωγή για το τσιγάρο και το ποτό να αρχίζει, όταν το παιδί βρίσκεται σε 
εκείνα τα διαπλαστικά χρόνια που διαμορφώνει την προσωπικότητά του  (4 - 8 ) και να 
συνεχίζεται ως τη σταθεροποίηση του χαρακτήρα του με προγράμματα που θα είναι 
σύμμετρα με την ιδιομορφία της κάθε ηλικίας.

• Oι παράγοντες που οδηγούν ένα νέο να δοκιμάσει τσιγάρο και αργότερα να γίνει συ-
στηματικός καπνιστής είναι πολλοί. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναφέρει ότι οι πιο 
σημαντικοί παράγοντες είναι:

Ατομικοί παράγοντες
Πολλοί νέοι πιστεύουν ότι το τσιγάρο είναι σημαντικό στοιχείο της προσωπικότητάς τους 
και ότι συμβάλλει στο να σχηματίσουν οι άλλοι θετική εικόνα γι’ αυτούς. Πιστεύουν ότι, 
όταν αρχίσουν να καπνίζουν, γίνονται μεγάλοι.
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Επίδραση συνομηλίκων, φίλων.
Στην εποχή μας θεωρείται ότι το κάπνισμα αποτελεί συνδετικό κρίκο κάθε κοινωνικής 
ομάδας. Δίνει στο άτομο ταυτότητα και είναι ένας ασφαλής τρόπος εντάξεως μέσα σ’ ένα 
στενό κύκλο φίλων.

Πρότυπο πατέρα/μάνας
Oι γονείς που καπνίζουν προβάλλουν τον εαυτό τους ως πρότυπο στα παιδιά τους. Πολ-
λοί υποστηρίζουν ότι το οικογενειακό πρότυπο δίνει σε πολλές περιπτώσεις το ερέθισμα 
στα παιδιά να αρχίσουν το κάπνισμα.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Επειδή ο καπνός και τα οινοπνευματώδη ποτά είναι ουσίες που δεν απαγορεύονται, τα 
Μ.Μ.Ε. διαφημίζουν έμμεσα τσιγάρα και ποτά έτσι και ενθαρρύνουν τους νέους να τα 
δοκιμάζουν.

Γνώσεις, στάσεις, αξίες.
Είναι γνωστό ότι η ελλιπής ενημέρωση, η έλλειψη επαρκών γνώσεων για τις συνέπειες του 
καπνίσματος καθώς και η απουσία σταθερών αξιών κάνουν το άτομο ευάλωτο στο κάπνι-
σμα. Έρευνες που έγιναν σε ενήλικες που καπνίζουν, αποκάλυψαν ότι οι περισσότεροι 
καπνιστές δεν γνώριζαν τις βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος.

Τα κορίτσια που καπνίζουν επηρεάζονται από τους παρακάτω παράγοντες:
1. Όταν ο ένας ή και οι δύο γονείς καπνίζουν.
2. Όταν έχουν θετική στάση για το κάπνισμα (δεν το θεωρούν επικίνδυνο ή τους αρέσει 

η οσμή του).
3. Όταν γνωρίζουν μάρκες τσιγάρων.
4. Όταν έχουν μία στενή φίλη που καπνίζει.

• Είναι γνωστό ότι, όταν αυξάνεται η μέση κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε μία 
κοινωνία, παρατηρείται και αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με 
αυτά. Παρά το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα της σχολικής παρέμβασης για τη 
διαμόρφωση ελεγχόμενης κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών περιορίζεται από 
την έλλειψη σχετικών νόμων, εν τούτοις το σχολείο παραμένει ο μοναδικός φορέας 
που μπορεί να μεταδώσει στους νέους γνώσεις και τρόπους ζωής που να τους κάνουν 
λογικούς χρήστες του ποτού.

• Μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών προβλημάτων και των 
ασθενειών που μαστίζουν το σύγχρονο κόσμο θα μπορούσε να μην υπάρχει, αν είχαμε 
ανακαλύψει τη σωστή παρέμβαση που θα μείωνε την κατανάλωση τσιγάρων και ποτών 
στην εποχή μας. Γι’ αυτό η αγωγή υγείας πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
του σχολικού προγράμματος και κάθε σύγχρονος δάσκαλος πρέπει να μηχανεύεται 
τρόπους και τεχνικές διδασκαλίας-μάθησης, που θα καθιστούν τα σχετικά προγράμμα-
τα πιο αποτελεσματικά.



πρακτικ ές  εφαρμογές  στη σχολική τάξη /  75

9α. Η ΝΙΚOΤΙΝΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ

ΣTOXOΣ:
α) Να διαπιστώσουν την καταστροφή που προκαλεί ο καπνός στους πνεύμονες.
β) Να ανακαλύψουν ποιες βλαβερές ουσίες περιέχει το τσιγάρο.

ΧΡOΝOΣ:
40 λεπτά

ΥΛΙΚΑ:
• Ένα καθαρό πλαστικό μπουκάλι με διαφανή τοιχώματα.
• Γυάλινο ή πλαστικό σωλήνα με διάμετρο όση η διάμετρος ενός τσιγάρου.
• Βαμβάκι από το φαρμακείο του σχολείου
• Μερικά (1-2) τσιγάρα.
• Πλαστελίνη

ΜΕΘOΔOΣ:
1. Καθάρισε το μπουκάλι με νερό και άφησέ το να στεγνώσει καλά. (Το καθάρισμα 

μπορεί να γίνει από την προηγούμενη μέρα).
2. Τοποθέτησε το βαμβάκι μέσα στο μπουκάλι, χωρίς να το πιέσεις.
3. Τοποθέτησε το γυάλινο/πλαστικό σωλήνα στο μπουκάλι και στερέωσέ τον με πλα-

στελίνη, ώστε το στόμιο του μπουκαλιού να κλείνει αεροστεγώς.
4. O σωλήνας πρέπει να φθάνει λίγο πάνω από τον πυθμένα του μπουκαλιού.
5. Στερέωσε ένα τσιγάρο στο άνοιγμα του σωλήνα.
6. Πίεσε το μπουκάλι αρκετές φορές για να βγει ο αέρας που περιέχει.
7. Άναψε το τσιγάρο και πίεζε ελαφρά το μπουκάλι μέχρι να καεί το τσιγάρο.
8. Ζήτησε από την τάξη να προσέχει τις αλλαγές που γίνονται στο βαμβάκι. Κάνε σχε-

τική ερώτηση: Ποιος μπορεί να μας περιγράψει πώς λειτούργησε η συσκευή που 
φτιάξαμε; (Καθώς πιέζουμε το μπουκάλι, ο αέρας μπαίνει στο εσωτερικό του μπου-
καλιού, αφού περάσει μέσα από το αναμμένο τσιγάρο. Το οξυγόνο του αέρα καίει το 
αναμμένο τσιγάρο. Το “καυσαέριο” που δημιουργείται από την καύση, μπαίνει στο 
μπουκάλι και κιτρινίζει το βαμβάκι).

9. Όταν τελειώσει το τσιγάρο, διάλυσε τη συσκευή και βγάλε με μία τσιμπίδα το βαμβά-
κι πάνω στο τραπέζι του εργαστηρίου.

10. Άφησε τα παιδιά να το μυρίσουν και ρώτησέ τα εξής:
• Τι χρώμα πήρε το άσπρο βαμβάκι;
• Τι άλλαξε το χρώμα του βαμβακιού (η νικοτίνη)
• Τί ομοιότητες νομίζετε ότι υπάρχουν ανάμεσα σε αυτό που είδατε όταν έγινε το πεί-

ραμα και σε αυτόν που καπνίζει ένα τσιγάρο; (Αυτός που καπνίζει ένα τσιγάρο κάνει 
μαύρα τα πνευμόνια του).

• Νομίζετε ότι το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία;
11. Παρακάλεσε τα παιδιά να περιγράψουν με δικά τους λόγια το πείραμα και να “μετα-

φέρουν” τις παρατηρήσεις και τις πληροφορίες από το πείραμα στη ζωή των καπνι-
στών. Η εργασία μπορεί να γίνει στο σπίτι με το εξής θέμα:
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“Να πώς θα αποδείξω σ’ ένα καπνιστή 
ότι το τσιγάρο βλάπτει την υγεία μας”.

•• Νοµίζετε ότι το κάπνισµα κάνει κακό στην υγεία;
11. Παρακάλεσε τα παιδιά να περιγράψουν µε δικά τους λόγια το πείραµα και να "µετα-

φέρουν" τις παρατηρήσεις  και τις πληροφορίες από το πείραµα στη ζωή των καπνι-
στών. Η εργασία µπορεί να γίνει στο σπίτι µε το εξής θέµα:

"Να πώς θα αποδείξω σ’ ένα καπνιστή ότι το τσιγάρο βλάπτει την
υγεία µας".
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9β. ΤO ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣOΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΣTOXOΣ:
1. Να μπορούν να αναφέρουν ως τρεις ασθένειες που προκαλεί το κάπνισμα.
2. Να αναφέρουν ως τέσσερα όργανα του σώματος που παθαίνουν βλάβες από το 

κάπνισμα.

ΧΡOΝOΣ: 
35’

ΥΛΙΚΑ:
Σκίτσο ανθρώπινου σώματος σε φωτοτυπία. Μαρκαδόροι- μολύβια.

ΜΕΘOΔOΣ:
Φωτοτύπησε το σκίτσο του ανθρώπινου σώματος σε χαρτί Α4 και μοίρασε μία φωτοτυπία 
ανά δύο παιδιά, (μία σε κάθε θρανίο). Αν κρίνεις σκόπιμο, χώρισε την τάξη σε ομάδες των 
τεσσάρων παιδιών και δώσε μία φωτοτυπία σε κάθε ομάδα. Άφησε τα παιδιά να θυμη-
θούν μερικές ασθένειες που προκαλεί το κάπνισμα, ή να περιγράψουν τί συνέπειες έχει 
στα διάφορα μέρη του σώματος, (π.χ. δόντια: κιτρινίζει το σμάλτο). Θύμισε στα παιδιά ότι 
πάνω σε κάθε κουτί τσιγάρων γράφεται ότι: “Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία”. 
Κάθε ομάδα να γράψει πάνω στο σκίτσο και δίπλα στο αντίστοιχο όργανο την ασθένεια ή 
το αποτέλεσμα που έχει το κάπνισμα, γιατί σε πολλά παιδιά ίσως είναι άγνωστη η επιστη-
μονική ονομασία της ασθένειας. Γι’ αυτό πρέπει να ενθαρρύνεις τα παιδιά να εκφραστούν 
και περιγραφικά, αλλά όσο το δυνατόν με μικρές περιεκτικές φράσεις.
Παραχώρησε 15-20’ για τη συμπλήρωση και μετά κάθε ομάδα να ανακοινώσει τί έγραψε. 
Παρακάτω δίδονται οι πιθανές απαντήσεις, όπως τυχόν θα τις έγραφε ένας μαθητής 12-
13 χρονών.
• ΕΓΚΕΦΑΛOΣ: Συνηθίζει σιγά-σιγά το κάπνισμα/ Μετά από πολλά χρόνια δύσκολα κό-

βει κανείς το κάπνισμα/Εγκεφαλικά επεισόδια.
• ΚΑΡΔΙΑ: Καρδιακή προσβολή: Το κάπνισμα αυξάνει τις πιθανότητες να πάθει σοβαρή 

βλάβη η καρδιά.
• ΠΕΠΤΙΚO: Aυξάνονται οι πιθανότητες να πάθει καρκίνο.
• ΜΥΤΗ: Μειώνεται η όσφρηση. O καπνιστής εύκολα κρυολογεί.
• ΣΤOΜΑ: Μειώνεται η γεύση. 
• ΠΝΕΥΜOΝΕΣ: Βρογχίτιδα (κλείνουν οι πόροι), λαχάνιασμα, (άσθμα) καρκίνος.
• ΕΜΒΡΥO: Γεννιούνται μωρά με μικρό βάρος και πολλές φορές νεκρά.
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TO KAΠNIΣMA BΛAΠTEI ΣOBAPA THN YΓEIA
Mέσα σε κάθε πλαίσιο γράψε μια ασθένεια ή περίγραψε τη βλάβη που προκαλεί το 
κάπνισμα στο αντίστοιχο όργανο
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9γ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠOΥ ΠΡOΚΑΛΕΙ ΤO ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΣTOXOΣ:
1. Να μάθουν τις πιο συχνές ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα.
2. Να καταλάβουν ότι για πολλές ασθένειες ευθύνεται ο τρόπος ζωής και οι καθημερι-

νές μας συνήθειες.

ΧΡOΝOΣ: 
20’-25’

ΥΛΙΚΑ: 
Πίνακας με την ιατρική ονομασία των πιο συχνών ασθενειών της εποχής μας.

ΜΕΘOΔOΣ:
Μοίρασε σε κάθε μαθητή μία φωτοτυπία με τα ονόματα των πιο συχνών ασθενειών. Δί-
πλα σε κάθε ασθένεια να σημειώσουν ένα Χ, αν νομίζουν ότι η ασθένεια προκαλείται (ή 
ευνοείται) από το κάπνισμα. Αν η ασθένεια προκαλείται από άλλη αιτία να μη σημειώσουν 
τίποτα. Η συμπλήρωση του πίνακα μπορεί να γίνει ως εξής:

Σημείωση: Σχετική με τους στόχους αυτής της δραστηριότητας 
είναι και η άσκηση στη σελίδα με τις κρυμμένες λέξεις. 
Μπορείς να δοθεί ως εμπεδωτική άσκηση στο σπίτι

ΑΣΘΕΝΕΙΑ Α Ι Τ Ι Α
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΛΛΗ

Βρογχίτιδα

Καρκίνος πνευμόνων

‘Ελκος στομάχου

Καρδιακή προσβολή

Φράξιμο αρτηριών

Άσθμα

Σκωληκοειδίτιδα

Αμυγδαλές

Βήχας

Καρκίνος εντέρων

Εγκεφαλικά
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9δ. ΠOΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΝOΝΤΑΙ «ΚΑΠΝOΣ» ΑΠO ΕΝΑN 
ΚΑΠΝΙΣΤΗ

ΣΚOΠOΣ:  
1. Να υπολογίσουν τα χρήματα που ξοδεύει ένας καπνιστής ετησίως για την αγορά 

τσιγάρων.
2. Να υπολογίσουν τι προϊόντα θα αγόραζε ο καπνιστής με τα χρήματα που ξοδεύει 

για τσιγάρα.
3. Να ασκηθούν στις αριθμητικές πράξεις.

ΧΡOΝOΣ:
40’

ΥΛΙΚΑ: 
Χαρτί Α4, μολύβια, μαρκαδόροι.

ΜΕΘOΔOΣ:
Συζήτησε με τα παιδιά τις πληροφορίες που επεξεργάσθηκαν με τις προηγούμενες ασκή-
σεις (9α βλάβες πνευμόνων, 9β βλάβες πολλών οργάνων του σώματος, 9γ ασθένειες).
Στη συνέχεια ζήτησε από τα παιδιά να αναφέρουν αν το κάπνισμα, εκτός από τις βλά-
βες που προκαλεί στην υγεία, προξενεί και άλλα προβλήματα στον καπνιστή. Τα παιδιά 
θα αναφέρουν πιθανότατα το μεγάλο οικονομικό κόστος. Όμως ίσως δυσκολευτούν να 
βρουν ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε πολλούς δημόσιους χώρους (νοσοκομεία, λεω-
φορεία και αλλού) ή ότι αλλάζει το παρουσιαστικό του καπνιστή (κίτρινα δόντια, κίτρι-
να νύχια, ρούχα με έντονη μυρωδιά νικοτίνης). Γι’ αυτό ο δάσκαλος ανακοινώνει ο ίδιος 
αυτές τις συνέπειες του καπνίσματος. O βασικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να 
οδηγήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν μόνα τους ότι τα χρήματα που ξοδεύει ένας καπνι-
στής είναι ανάλογα με την ποσότητα των τσιγάρων. Σε ετήσια βάση η δαπάνη για τσιγάρα 
ισοδυναμεί με την αγορά κάποιων αναγκαίων προϊόντων.
O δάσκαλος υποδεικνύει στα παιδιά πώς να υπολογίζουν τα χρήματα που ξοδεύει ετησίως 
ο καπνιστής που καπνίζει 5 τσιγάρα την ημέρα:
(5Χ0,2Χ300)=300 ευρώ ή γράφει στον πίνακα αναλυτικά:

Τσιγάρα Τιμή ενός 
τσιγάρου

Καθημερινά 
έξοδα

Σ’ ένα χρόνο 
(300 μέρες)

Ξοδεύει

5 0,2 ευρώ 1 ευρώ 1 Χ 300 300 ευρώ

10
20
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Τα παιδιά βρίσκουν μόνα τους πόσα ξοδεύουν αυτοί που καπνίζουν 10, 20, 30 ή 40 τσι-
γάρα την ημέρα. Ακολούθως αντιστοιχίζουν το αποτέλεσμα με το προϊόν που κοστίζει τα 
ίδια χρήματα και καταλαβαίνουν ότι σ’ ένα χρόνο κάποιος που καπνίζει:

5 τσιγάρα ημερησίως αγοράζει μια τηλεόραση αξίας 300 ευρώ

10 τσιγάρα ημερησίως αγοράζει ένα ποδήλατο αξίας 600 ευρώ

20 τσιγάρα ημερησίως αγοράζει ένα tablet αξίας 1.200 ευρώ

40 τσιγάρα ημερησίως αγοράζει ένα computer αξίας 2.400 ευρώ

Σημείωση: O δάσκαλος μπορεί να επινοήσει και άλλα προβλήματα με θέμα 
το κάπνισμα και να τα δώσει στα παιδιά. Όπως:

1. Πόσα χρήματα θα ξοδέψει καθένας από τους παραπάνω σε 10 χρόνια.
2. Πόσες χιλιάδες τσιγάρα καπνίζει το χρόνο αυτός που καπνίζει 40 τσιγάρα την ημέρα.
3. Αν βάλουμε σε σειρά 1200 τσιγάρα των 10 εκατοστών το ένα μετά το άλλο, πόσο 

μήκος θα έχουν;

9ε ΠOΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΝOΝΤΑΙ “ΚΑΠΝOΣ”

Ένα πακέτο με 20 τσιγάρα κοστίζει 4 ευρώ.

α) Να βρείτε πόσα χρήματα ξοδεύει το χρόνο (300 ημέρες):
1. Αυτός που καπνίζει 5 τσιγάρα την ημέρα.
2. Αυτός που καπνίζει 10 τσιγάρα την ημέρα
3. Αυτός που καπνίζει 20 τσιγάρα την ημέρα.
4. Αυτός που καπνίζει 40 τσιγάρα την ημέρα

β) Ποιός από τους παραπάνω καπνιστές, αν δεν κάπνιζε και αποταμίευε τα χρήματα 
που έδινε για την αγορά τσιγάρων, θα αγόραζε:
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9στ. OΤΙ ΓΥΑΛΙΖΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣOΣ

ΣΚOΠOΣ: 
α. Να αγοράζουν με κριτήριο την ωφέλεια που έχει ένα προϊόν για την υγεία τους και όχι 
με βάση τη φανταχτερή συσκευασία του.
β. Να γνωρίσουν ότι οι “διαφημίσεις” δεν μας δίνουν την πραγματική εικόνα του προϊό-
ντος που διαφημίζουν.
γ. Να μάθουν να αποφασίζουν έπειτα από ώριμη σκέψη και όχι βιαστικά και επιπόλαια.

ΧΡOΝOΣ: 
40’ - 45’

ΥΛΙΚΑ:
Κουτί, άδεια πακέτα τσιγάρων, άδεια πακέτα από διάφορα προϊόντα.

ΠΡOΕΤOΙΜΑΣΙΑ: 
Πάρε ένα κουτί παρόμοιο με αυτά που μας μένουν όταν αγοράζουμε παπούτσια. Βάλε 
μέσα ένα φτηνό αντικείμενο  (π.χ. ένα πλαστικό άδειο μπουκάλι πορτοκαλάδας του 1 1/2 
Lt ή μια φθαρμένη μπάλα ποδοσφαίρου κ.ά). Τύλιξε το κουτί με ένα φανταχτερό χαρτί 
περιτυλίγματος και κάνε το όσο πιο ελκυστικό μπορείς, ώστε να φαίνεται σαν πακέτο 
δώρου.

Σημείωση: Η προετοιμασία του πακέτου θα γίνει κρυφά από τα παιδιά στο 
γραφείο ή στο σπίτι.

ΜΕΘOΔOΣ:

1. Δείξε το πακέτο στην τάξη, χωρίς να το ανοίξεις, και ανακοίνωσε 
ότι μέσα περιέχει ένα αντικείμενο αξίας 200 ευρώ  (π.χ. μια μπάλα 
ποδοσφαίρου, αθλητικά παπούτσια, VIDEO, Ηλεκτρονικό παιγνίδι, 
συναρμολογούμενο παιχνίδι LEGO κ.ά. ) 

Πρότεινε να το πάρει αυτός που θα δώσει τα πιο πολλά, κάνοντας ένα πρόχειρο παζάρι. 
Μετά από 2 - 3 λεπτά παζαρέματος, δώσε το πακέτο στο μαθητή που πλειοδότησε. Εκεί-
νος αφού το ανοίξει, θα δείξει το περιεχόμενο στην τάξη.

2. Κάνε ερωτήσεις στα παιδιά:

• Τι εντύπωση σας έκανε το πακέτο όταν το βλέπατε εξωτερικά;
• Τι τράβηξε την προσοχή σας και θέλατε να το αγοράσετε;
• Με ποιό κριτήριο αποφασίσατε να το αγοράσετε; αφού δεν βλέπατε το περιεχόμενο 

του και δεν γνωρίζατε την ποιότητα του; 
• Τι σας ανάγκασε να το αγοράσετε; Τι μέτρησε για να πάρετε αυτή την απόφαση; (Το 

κουτί; Η εμφάνιση του; Η πληροφορία που σας έδωσα; Σας το πρότεινε ο συμμαθητής 
σας; Το παρομοιάσατε με κάτι που είδατε στην TV; κ.α.) 
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3. Θύμισε στα παιδιά ότι καθημερινά πρέπει να αποφασίζουμε για πολλά 
(Τι θα φάμε; Πώς θα ντυθούμε; Τι θα παίξουμε; Πότε θα διαβάσουμε; κ.α) 
Θύμισε τους ότι κάθε απόφασή μας, επηρεάζεται από εξωτερικούς και 
εσωτερικούς παράγοντες. Βοήθησε τα παιδιά να ανακαλύψουν μερικούς 
και γράψε τους στο πίνακα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚOΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΙ
Μια επιθυμία (π.χ. να παίξω) Η γνώμη των φίλων 
 Η συμβουλή των γονέων
Μια ανάγκη (π.χ. να φάω) Oι νόμοι 
 Oι κοινωνικοί κανόνες 
 Η διαφήμιση

Ποιον θεωρούν πιο σημαντικό παράγοντα;

4. Πληροφόρησε τα παιδιά ότι κάθε λογικός άνθρωπος δεν αποφασίζει 
βιαστικά για κάτι, αλλά έπειτα από ήρεμη σκέψη με την εξής σειρά:

• Πρώτα ηρεμεί και σκέφτεται 
• Ύστερα κρίνει τα υπέρ και τα κατά
• Ύστερα κρίνει την συμβουλή κάποιου  (αν έχει αμφιβολίες)
• Έπειτα σκέφτεται τι συνέπειες θα έχει, αν αποφασίσει θετικά / αρνητικά
• Τέλος παίρνει την απόφαση  (θετική / αρνητική)

5. Παρακίνησε τα παιδιά να περιγράψουν μια απόφαση ή επιλογή τους 
σχετικά με την υγεία τους. π.χ. : 

• Πώς αποφάσισα να τρώω καθημερινά ένα μήλο και όχι μια σοκολάτα.
• Πώς επέλεξα να κάνω ποδήλατο αντί να βλέπω τηλεόραση.

(Η άσκηση αυτή μπορεί να δοθεί για το σπίτι)
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9ζ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΣΙΓΑΡΩΝ

ΣTOXOΣ:
1. Να κρίνουν τις διαφημίσεις γενικά και μην γίνονται παθητικοί καταναλωτές των δια-

φημιζόμενων προϊόντων.
2. Να αναπτύξουν μηχανισμούς αντίστασης στις επιδράσεις της διαφήμισης.

ΥΛΙΚΑ:
Χαρτί Α4, μολύβια, μαρκαδόροι, χρώματα, 3 - 4 διαφημίσεις τσιγάρων διαφορετικής μάρ-
κας κομμένες από περιοδικά και εφημερίδες.

ΧΡOΝOΣ: 
35’ - 40’

ΜΕΘOΔOΣ: 
1. Χώρισε την τάξη σε ομάδες των 4 - 6 ατόμων . Μοίρασε σε κάθε ομάδα μια δια-

φήμιση. Παρακάλεσε τις ομάδες να τις προσέξουν καλά και ρώτησε τα παιδιά: Τι 
διαφημίζεται; Τι εικονίζεται σ’ αυτή; (νέοι, τοπίο, μηχανές, ζώα κ.ά.) Ποιο στοιχείο 
τονίζει περισσότερο η διαφήμιση; (π.χ. το τσιγάρο ή τους νέους;) Επειτα συζητήστε 
πιο διεξοδικά:

• Πού έχουν δει αφίσες με διαφημιζόμενες μάρκες τσιγάρων ; 
• Γιατί δεν διαφημίζει τσιγάρα η τηλεόραση, ενώ διαφημίζει άλλα προϊόντα ;
• Πώς ξεπερνούν αυτή την απαγόρευση οι εταιρείες τσιγάρων ; (με χρηματοδότηση 

αθλητικών αγώνων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α )
• O τρόπος διαφήμισης με χρηματοδότηση αθλητικών γεγονότων (π.χ. αναγραφή της 

μάρκας τσιγάρων στα αγωνιστικά αυτοκίνητα) είναι αποτελεσματικός ; (Είναι, αλ-
λιώτικα οι Εταιρείες τσιγάρων δεν θα δαπανούσαν τεράστια ποσά σε τέτοιου είδους 
διαφημίσεις)

• Ονόμασε χώρους όπου το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύεται (νοσοκομεία, σχολεία, 
θέατρα, λεωφορεία, τρένα, αεροπλάνα, γυμναστήρια κ.ά.)

• Συμφωνείτε ότι η απαγόρευση του καπνίσματος σε κοινόχρηστους χώρους είναι 
σωστή; Γιατί ;

• Ξέρετε τι είναι το παθητικό κάπνισμα;  (Να αναπνέω τον καπνό των άλλων, ενώ 
εγώ δεν καπνίζω. Το παθητικό κάπνισμα προκαλεί τις ίδιες και ίσως μεγαλύτερες 
μερικές φορές βλάβες στους μη καπνιστές).

2. Παρακάλεσε τα παιδιά να σχεδιάσουν ένα διαφημιστικό σκίτσο που να αποθαρρύνει 
τους νέους να καπνίζουν. Μπορούν να γράψουν και ένα σχετικό slogan .

Στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας η τάξη μπορεί να σχεδιάσει μια αφίσα με αποτρεπτικό 
για το κάπνισμα μήνυμα.
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9η. ΚΡΙΤΗΡΙO ΑΞΙOΛOΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤO ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΣTOXOΣ:
α. Να εξακριβώσουμε τις γνώσεις που απόκτησαν από την ενότητα με θέμα το κάπνισμα.
β. Να καταγραφούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των παιδιών για το κάπνισμα.

ΧΡOΝOΣ:
20’ - 25’

ΥΛΙΚΑ:
Το ερωτηματολόγιο με τις σχετικές ερωτήσεις.

ΜΕΘOΔOΣ:
Μοίρασε σε κάθε παιδί ένα ερωτηματολόγιο. Δίπλα από κάθε ερώτηση να βάλουν Σ ή Λ, 
αν πιστεύουν ότι η πρόταση είναι σωστή ή λάθος.
Η σωστή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έχει ως εξής :
1. Λ , 2. Σ, 3. Σ, 4. Λ, 5. Σ, 6. Λ, 7. Λ, 8. Σ, 9. Σ, 10. Λ.
Αποδελτίωσε τις απαντήσεις μαζί με την τάξη και συζητήστε μαζί πώς αντιμετωπίζουν το 
κάπνισμα οι νέοι.

Σημείωση: Παρόμοια κριτήρια αξιολόγησης μπορεί να συνθέτει ο 
υπεύθυνος του προγράμματος και για κάθε άλλο θέμα που εξέτασε με την 
τάξη του.
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Eρωτηματολόγιο: σωστό - λάθος

Διάβασε με προσοχή τις ερωτήσεις και δίπλα από κάθε ερώτηση βάλε Σ, αν συμφωνείς, 
και Λ, αν νομίζεις ότι αυτό είναι λάθος.

1. Αν καπνίζεις γίνεσαι πιο μεγάλος .........................................

2. Αυτός που καπνίζει μόνο 5 τσιγάρα την ημέρα κάνει το ίδιο κακό στην υγεία του με 
αυτόν που καπνίζει 20 τσιγάρα .....................................

3. Όλες οι διαφημίσεις για τα τσιγάρα πρέπει να απαγορευτούν .............................

4. Αν καπνίζεις σ’ ένα πάρτι θα κάνεις περισσότερο κέφι .........................

5. Ένας που δεν καπνίζει και δουλεύει σ’ ένα γραφείο όπου καπνίζουν οι συνάδελφοί 
του, κινδυνεύει το ίδιο με τους καπνιστές ...............................

6. Είναι σωστό να καπνίζουν μέσα στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα εστιατόρια και 
όπου αλλού δουλεύουν πολλά άτομα μαζί ...........................

7. Oι γυναίκες που καπνίζουν καταστρέφουν λιγότερο την υγεία τους από τους άντρες 
καπνιστές .......................................................

8. Υπάρχουν νέοι που καπνίζουν, επειδή δεν γνωρίζουν πόσο κακό κάνουν στην υγεία 
τους ............................................................

9. O καπνός του τσιγάρου περιέχει ελαφρές ναρκωτικές ουσίες ...............

10. Υπάρχουν τσιγάρα που δεν βλάπτουν ...............
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10. Υγεία & Σωματική Άσκηση

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ

Άνθρωποι όλων την ηλικιών, άνδρες και γυναίκες, ωφελούνται από την τακτική σωματική 
άσκηση.
Σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς οι συνήθεις δραστηριότητες που γίνονται ως 
δραστηριότητες ρουτίνας για τις απλές καθημερινές ανάγκες, δεν αποτελούν σωματική 
άσκηση. Αυτή προσδιορίζει την κινητοποίηση μεγάλων μυϊκών ομάδων με κατανάλωση 
ενέργειας, πέρα από τη συνήθη της καθημερινότητας μας (με εξαίρεση τις χειρωνακτικές 
δουλειές που χρειάζονται μεγάλο μυϊκό κόπο)

 

Είδη σωματικής δραστηριότητας

• Ελαφριάς έντασης (περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως  οικιακές εργασίες , ψώ-
νια, κηπουρική)

• Μέσης έντασης  (αυτές που απαιτούν προσπάθεια ίση με μια βόλτα με γοργό βη-
ματισμό)

•  Έντονης έντασης (Αυτές που γενικά απαιτούν τη χρήση μεγάλων ομάδων μυών 
και έχουν ως αποτέλεσμα αύξηση του καρδιακού ρυθμού, βαθύτερη και ταχύτερη 
αναπνοή  και εφίδρωση.

Η μέτρια και η έντονη ένταση είναι αυτές που έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στην υγεία μας.
Όμως πρέπει να προσαρμόζεται η ένταση με την ηλικία και την φυσική κατάσταση των 
ανθρώπων. 
Μία μέτρια δραστηριότητα για έναν ηλικιωμένο μπορεί να είναι π.χ. το περπάτημα ή ο 
συρτός αργός χορός, ενώ έντονη δραστηριότητα είναι π.χ. το τζόκινγκ, η κωπηλασία κ.α. 
Αυτές οι δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων εναλλάσσονται και ανάλογα με την ηλικία και 
άλλες  δραστηριότητες επηρεάζουν θετικά την υγεία μας.
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Σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες η σωματική δραστηριότητα φαίνεται ότι έχει θετική 
δράση:
• στον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες, όπως αποδείχθηκε από  πληθώρα μελετών
• στον καρκίνο του παχέος εντέρου, μεγάλη μείωση σε αυτούς που είχαν σωματική 

δραστηριότητα, σε σχέση με αυτούς που είχαν καθιστική ζωή
•  στον καρκίνο του ενδομητρίου και 
•  στον καρκίνο του προστάτη
Εκείνο που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, είναι ότι η σωματική δραστηριότητα πρέπει 
να συνδυαστεί με το σωστό σωματικό βάρος και την καλή  διατροφή. Αυτή η τριάδα είναι 
που έχει τη μεγαλύτερη  σημασία. Παρ’ όλα αυτά έχει αποδειχθεί ότι και παχύσαρκοι που 
είναι σωματικά δραστήριοι, είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από αυτούς που δεν 
γυμνάζονται.
Σημαντικά οφέλη υγείας μπορούν να προκύψουν με το να συμπεριληφθεί τις περισσότε-
ρες εάν όχι όλες της ημέρες της εβδομάδος, μια μέτριου βαθμού σωματική άσκηση (πχ. 
30 λεπτά γρήγορο βάδισμα, 15 λεπτά τρέξιμο, ή 45 λεπτά βόλεϊ). Με μια μέτρια αύξηση 
της ημερήσιας δραστηριότητας, πολλοί πολίτες μπορούν να βελτιώσουν την υγεία και 
την ποιότητα ζωής τους. Πολλοί οργανισμοί προτείνουν τα 150 λεπτά άσκησης την εβδο-
μάδα, συνιστώντας ως καλύτερη πρακτική αυτή να μην γίνεται μόνο μία φορά, αλλά να 
κατανέμεται σε περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. 
Επιπρόσθετα οφέλη στην υγεία, μπορούν να επιτευχθούν με περισσότερη σωματική άσκη-
ση. Άτομα που μπορούν να διατηρήσουν ένα τακτικό πλάνο δραστηριότητας μεγαλύτε-
ρης διάρκειας ή μεγαλύτερης έντασης, ενδέχεται να αποκομίζουν, μεγαλύτερα οφέλη.
Η σωματική άσκηση μειώνει τον κίνδυνο πρώιμης θνησιμότητας γενικότερα, πέρα από 
τν καρκίνο. Μειώνει τα ποσοστά εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου, της υπέρτασης και 
του σακχαρώδη διαβήτη. Η σωματική άσκηση επί πλέον βελτιώνει τη διανοητική υγεία και 
είναι σημαντική για την καλή κατάσταση των μυών, των οστών και των αρθρώσεων.
Δυστυχώς η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην Ευρώπη σ’ ότι αφορά το ποσοστό του πλη-
θυσμού που δεν ασκείται καθόλου. Αντίθετα οι Σκανδιναβοί είναι στις πρώτες θέσεις 
σ΄ό,τι αφορά το χρόνο που ξοδεύουν σε τακτική άσκηση.
Με βάση στοιχεία που έχουμε, για το πόσο γυμνάζονται ή συμμετέχουν σε κάποιο 
άθλημα οι Έλληνες: 
3% συστηματικά (τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα)
15% σποραδικά (1-4 φορές την εβδομάδα)
15% σπανίως (1-3 φορές το μήνα ή σπανιότερα)
67% ποτέ

Όσον αφορά την Ευρώπη,  δε γυμνάζονται καθόλου 
Οι καλύτεροι κατά σειρά  Ενώ οι  χειρότεροι
Φιλανδία 6% Ιταλία 55%
Σουηδία 7% Πορτογαλία 55%
Δανία 18% Βουλγαρία 58%
Σλοβενία 22% Ελλάδα 67%
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Σχετικά με την μειωμένη σωματική δραστηριότητα είναι και η αύξηση του ποσοστού των 
υπέρβαρων και των παχύσαρκων παιδιών, όπου και πάλι η χώρα μας έχει να επιδείξει 
αυξημένα ποσοστά που την κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα. 
Η καθημερινή συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής (γυμναστικής) θα πρέπει επει-
γόντως να αυξηθεί στη χώρα μας και να είναι πραγματικά ώρα πλήρους αεροβικής άσκη-
σης.
Παρά το γεγονός ότι η έρευνα για την κατανόηση και την προώθηση της σωματικής άσκη-
σης βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, κάποιες παρεμβάσεις για την προώθησή της μέσα από 
τα σχολεία έχουν αξιολογηθεί και αποδείχθηκαν επιτυχημένες.
Στον αντίποδα της σωματικής δραστηριότητας είναι η καθιστική ζωή, που ο χρόνος της 
καταλαμβάνει συνεχώς και μεγαλύτερο χρόνο στο ημερήσιο πρόγραμμα μεγάλων και μι-
κρών.

Συμβουλές για μείωση του χρόνου που καθόμαστε: 

• Περιορίστε το χρόνο που αφιερώνετε στην παρακολούθηση της τηλεόρασης και τη 
χρήση άλλων μορφών ψυχαγωγίας, με βάση την οθόνη

•  Χρησιμοποιήστε ένα σταθερό ποδήλατο ή διάδρομο βαδίσματος ή τρεξίματος όταν 
παρακολουθείτε τηλεόραση

• Χρησιμοποιήστε στις μετακινήσεις σας, στη δουλειά σας, παντού τις σκάλες αντί για 
τους ανελκυστήρες

• Εάν μπορείτε, περπατήστε ή πηγαίνετε με ποδήλατο στον προορισμό σας (δουλειά, 
ψώνια, επίσκεψη)

•  Μετά το μεσημεριανό γεύμα ασκηθείτε ελαφριά με τους συναδέλφους, την οικογέ-
νεια ή τους φίλους σας

• Όταν στη δουλειά κάθεστε πολύ ώρα, κάντε τακτικά κάποια διαλείμματα για ασκή-
σεις (κυρίως διατάσεων) επί τόπου ή για ένα μικρό γρήγορο περίπατο.

• Περπατήστε για να επισκεφτείτε συναδέλφους αντί να τους τηλεφωνήσετε ή να 
τους στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

•  Πηγαίνετε να χορέψετε με το/τη σύζυγο ή τους φίλους σας 

Παρενέργειες

1. Τα περισσότερα μυοσκελετικά τραύματα που σχετίζονται με τη σωματική άσκηση 
πιστεύεται ότι μπορούν να προληφθούν με βαθμιαία αύξηση της δραστηριότητας ως 
το επιθυμητό επίπεδο, αποφεύγοντας υπερβολικές δραστηριότητες

2. Με τη σωματική άσκηση μπορεί να προκληθούν σοβαρά καρδιαγγειακά περιστατικά, 
αλλά το καθαρό αποτέλεσμα της τακτικής άσκησης είναι η ελάττωση του κινδύνου 
θνητότητας από καρδιαγγειακές παθήσεις.

Όσον αφορά τα παιδιά, πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουν καθημερινά τουλάχιστον μια ώρα 
αεροβική δραστηριότητα και γι’ αυτό η Ελληνική  Αντικαρκινική Εταιρεία σκοπεύουμε να 
απευθυνθούμε στα σχολεία, να αυξήσουν τη γυμναστική στα σχολεία. Και να πούμε στους 
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γονείς, αφήστε τις δυο τρεις ξένες γλώσσες από την ηλικία των 10 χρόνων γιατί δεν θα 
θυμάται καμία γλώσσα μετά και στείλτε τα παιδιά να κάνουν τζούντο, να παίξουν μπάλα, 
ή ότι άλλο τους αρέσει. Τα παιδιά πρέπει να ασκούνται έντονα κάθε μέρα. Το ίδιο ισχύει 
και για τους έφηβους αλλά και για τους νέους. Όταν κάποιος περάσει τα 30, 40 διαπιστώ-
νεται μια πτώση των δυνατοτήτων των καρδιακών, των μυϊκών, των πνευμονο-αναπνευ-
στικών λειτουργιών. Τότε η συνιστώμενη δραστηριότητα είναι 150 λεπτά την εβδομάδα, ή  
περίπου μισή ώρα την ημέρα ανά πενθήμερο. Μπορεί να είναι μέτρια έντασης δραστηριό-
τητα, ή 1,5 ώρα πολύ μεγάλη ή εναλλάξ ισόποσα κατανεμημένα. Ένα γρήγορο περπάτημα 
πχ. 5 χιλ γίνεται σε μια ώρα. 
Η ένταση και η διάρκεια εξαρτάται τόσο από την ηλικία όσο και από συμβουλή γιατρού.
Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι ότι εάν ξεκινήσει το παιδί και μάθει στη σωματική 
άσκηση και συνεχίσει και στην εφηβεία του, τότε φτιάχνει μια πολύ καλύτερη ζωή. Είναι 
πιο έξυπνο, έχει περισσότερες πιθανότητες να σπουδάσει, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες 
να μην καπνίσει,  έχει δυνατότητες να έχει καλύτερο εισόδημα. Δηλαδή σε όλες τις φάσεις 
της ζωής, αυτός που έχει μάθει να γυμνάζεται, να αθλείται, να είναι δραστήριος σωματικά, 
έχει και μεγαλύτερη επιτυχία. Οι νέοι έχουν την τάση να αμελούν ή να παραμελούν, γιατί  
αισθάνονται ότι είναι καλά ότι είναι υγιείς και γι’ αυτό οι νέοι καπνίζουν περισσότερο. Αν 
εξετάσουμε την καμπύλη καπνίσματος θα διαπιστώσουμε ότι οι νέοι καπνίζουν περισσό-
τερο, ενώ οι μεγάλοι το έχουν κόψει.
Το ίδιο είναι και με την άσκηση. Τα οφέλη της άσκησης  δεν αφορούν μόνο τον καρκίνο, 
αλλά και την καρδιά, το αναπνευστικό, τις αρθρώσεις, τον μεταβολισμό κ.α
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«Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΧΟΡΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!»
Ο Χορός, από τα ιστορικά χρόνια, αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί μέχρι και σήμερα 
μία εναλλακτική μορφή έκφρασης του σώματος, του νου, και της ψυχής. Το όργανο που 
χρησιμοποιεί ο χορός είναι το ανθρώπινο σώμα.
 
«Ο Χορός είναι τελετή, είναι συμμετοχή και όχι θέαμα.»
Ο Χορός υπήρξε ένα μέσο έκφρασης τόσο για τις εκδηλώσεις πίστης ως προς την θρη-
σκεία και τον έρωτα, όσο και για τις προετοιμασίες ενός πολέμου, ενός γάμου, μιας γιορ-
τής.
Ο Χορός αποτελούσε ένα όργανο πλήρης συνειδητότητας του μέσου ανθρώπου που 
έφερε μαζί, μέσα στην καθημερινή ζωή του.

• Χόρευε για τη φύση! Για το θερισμό, για τη σπορά. 

• Χόρευε για καλύψει τις σωματικές ή τις ψυχικές αδυναμίες του.

• Χόρευε για ν’ ανακτήσει τις δυνάμεις του και να πολεμήσει με ό,τι του φαινόταν 
μέχρι τότε αδύνατο.

Στην αρχαία Σπάρτη τον χρησιμοποιούσαν κυρίως σαν «προγύμνασμα του πολέμου». Τα 
αγόρια, που θα εκπαιδεύονταν ως στρατιώτες στη Σπάρτη και στην Αθήνα, είχαν σα βοή-
θημα τους πολεμικούς χορούς. Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία εκγύμνασης, ήταν 
σε θέση να αφομιώσουν καλύτερα μία σειρά κινήσεων-μάχης και στη συνέχεια να τις εκτε-
λέσουν.  
Στην κλασική Ελλάδα ο 5ος αιώνας π.Χ. θεωρείται ως ο «αιώνας ορόσημο» για την πα-
γκόσμια εξέλιξη της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης των λαών.
Η λέξη εκπαίδευση ήταν συνυφασμένη με την «εκπαίδευση του χαρακτήρα», την «αρμο-
νική ανάπτυξη του σώματος, του νου και της φαντασίας». 
Σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον σκοπό της εξέλιξης κατέχουν οι δάσκαλοι. 
Οι δάσκαλοι είναι αυτοί που αμέσως μετά τους γονείς και τις τροφούς αναλαμβάνουν να 
μεταφέρουν την φροντίδα και τη γνώση τους στα παιδιά.
Με έναν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό τρόπο φροντίζουν να διδάξουν τις βασικές αρχές της 
γραφής, της ανάγνωσης, της αριθμητικής, της μουσικής και της γυμναστικής. «Σκοπός 
της αγωγής είναι η ελεύθερη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας, η αρμονι-
κή και τέλεια ανάπτυξη σώματος και πνεύματος.» 
Ο Πλάτωνας τονίζει ότι: «Στην Αθήνα, οι άνθρωποι με φροντίδα και επιμέλεια διδάσκουν 
και νουθετούν τα παιδιά.»
Η συγκεκριμένη εικόνα του δασκάλου διαδίδεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και παραμέ-
νει μέχρι και σήμερα «η αγωγή ως θεία επιταγή και χρέος προς την πολιτεία». Όπως διευ-
ρύνεται η ικανότητα και η προσφορά του δασκάλου, διευρύνεται η μέθοδος και η εξέλιξη 
της εκπαίδευσης.  Κατά καιρούς προστίθενται νέα μαθήματα, νέες δραστηριότητες με 
σκοπό να καλύψουν με περισσότερη γνώση τις ανάγκες της κάθε εποχής. Τα τελευταία 
χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση εκγύμνασης των νέων.
Το μάθημα γυμναστικής, πέρα από τη μάθηση της φυσικής αγωγής, των αθλημάτων, 
και των παραδοσιακών ελληνικών χορών, εμπλουτίζεται πια και με τα μαθήματα της Χο-
ρό-Κίνησης.  Η ώρα της γυμναστικής αποκτά περισσότερες συνιστώσες γύρω από τη 
μουσική, τον ρυθμό, την σωματική και ψυχική έκφραση. Τα νέα ήθη και έθιμα απαιτούν τα 
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παιδιά να εκπαιδεύονται μέσα από διάφορους και εναλλακτικούς τρόπους δημιουργικής 
έκφρασης και εκγύμνασης. 
Όλα τα τμήματα της σχολικής εκπαίδευσης φέρουν ως κοινό στόχο την απόλυτη ισορ-
ροπία ανάμεσα στη σωματική και ψυχική υγεία.  Για να έρθει ο Χορός, επίσης από τα 
πανάρχαια χρόνια, και να συμπληρώσει τη συνειδητότητα, το νόημα της ζωής μέσα από 
το κύριο όργανο του, το σώμα. 
Από την Ομηρική εποχή, η Ελληνική «Όρχηση» ή αλλιώς ο Ελληνικός «Χορός» περιγρά-
φεται από δύο καίρια στοιχεία:

•  τις « Φοραί », (κινήσεις)

•  τα « Σχήματα », (χειρονομίες)
 
Ο Χορός αποτελούσε και αποτελεί μέχρι σήμερα μία εναλλακτική μορφή έκφρασης του 
σώματος, του νου, και της ψυχής.
Από την αρχαία τραγωδία με το χορευτικό μέρος της μέχρι τον χορό εορτασμού ή παρα-
στάσεως, οι αυθόρμητες ή προκαθορισμένες κινήσεις του σώματος, συνήθως με τη συνο-
δεία της μουσικής, προσπαθούν να παρουσιάσουν μία σειρά από εικόνες έκφρασης της 
ψυχής των χορευτών και να τις επικοινωνήσουν μέσα από διαδοχικές χορευτικές κινήσεις 
των σωμάτων τους.
Αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο, λαοί από κάθε άκρη της γης, με διαφορετικό πολιτισμό 
και γλώσσα, επιλέγουν το Χορό ως κύρια μορφή έκφρασης σε διάφορες κατά καιρούς 
εκδηλώσεις τους, λ.χ. στα σχολεία, στα θέατρα.
Άραγε ποια ανάγκη είναι αυτή που τους οδηγεί να κινηθούν μουσικά και χορευτικά τόσο 
σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο;

•  Μήπως είναι η ανάγκη της ελεύθερης έκφρασης;

•  Η ανάγκη της εναλλακτικής έκφρασης των λέξεων, των συναισθημάτων;

•  Η ανάγκη της δημιουργικότητας-της συνδημοιυργικότητας μέσα από δρόμους της 
φαντασίας; 

•  Η ανάγκη της αποδοχής;

•  Ή τελικά είναι η ανάγκη μιας ευχάριστης σωματικής άσκησης-εκτόνωσης; 

•  Η ανάγκη της τέχνης και της συνέχειας των ηθών και των εθίμων της εκάστοτε 
παράδοσης; 

Όποια και να είναι η απάντηση, το μόνο σίγουρο είναι ότι όλες οι ανάγκες θα συμφωνή-
σουν: με την ανάγκη της επικοινωνίας, η οποία είτε καθορίζεται μέσα από τη σωματική 
άσκηση, συνοδευόμενη με μουσική υπόκρουση, είτε εκδηλώνεται μέσα από τη ψυχική 
έκφραση, συνοδευόμενη από ρυθμικές-παλμικές κινήσεις του σώματος. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε ότι στα σχολεία επικρατούσε ο Χορός από τα ιστορικά χρόνια.
Μέσα από τη διαδικασία της Χορό-Kίνησης το σώμα, ο νους και η ψυχή, μπορούν και 
μαθαίνουν να ασκούνται, να δυναμώνουν και συνεπώς να θεραπεύονται. 
Η συνεχής εναλλαγή γυμναστικής και χορού όταν εντάσσεται μέσα στη σχολική εκπαί-
δευση συντελεί στην καλύτερη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των μαθη-
τών, άρα και στην καλύτερη επίδοση αυτών στα μαθήματα τους. Όσο πιο συχνή είναι 
η επαφή του μαθητή με το σώμα και την ψυχή του μέσα από τη χορευτική προσέγγιση 
τόσο πιο ποικιλόμορφη γίνεται η σωματική και η ψυχική έκφραση του. Έτσι ώστε η κάθε 
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αθλητική, συγχρονισμένη ή μουσική άσκηση να αποκτά περισσότερο ρυθμό, περισσότερο 
ενδιαφέρον! Χαρίζοντας έτσι περισσότερο χρώμα στη ζωή του!
Μέσα από το Χορό, την Κίνηση, την Άσκηση, την Έκφραση, έχει τη δυνατότητα να παρα-
τηρεί καλύτερα το σώμα του, να παρατηρεί καλύτερα τον εαυτό του!
Όσο αυξάνονται οι ώρες τις Εκγύμνασης και του Χορού, αρχίζει να προσέχει καλύτερα το 
σώμα του, αρχίζει να αγαπάει περισσότερο τον εαυτό του!
Όταν χορεύει και παράλληλα γυμνάζει το κάθε μέρος του σώματος του, έχει τη δυνατό-
τητα να βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να στέκεται καταρχάς δίπλα στον εαυτό μου και 
ύστερα να μοιράζεται αυτές τις ευεργετικές ιδιότητες με τους συγχορευτές του, τους 
συναθλητές του, τους συμμαθητές του, τους δασκάλους του, τους ανθρώπους γύρω του. 
 Πώς μπορεί ένας μαθητής να ξεκινήσει να χορεύει, να ξεκινήσει να γυμνάζεται!
Πώς μπορεί να μοιράζεται μαζί με τους συμμαθητές του, φίλους του, καθηγητές του, τον 
Χορό, την Κίνηση, την Χορό-Κίνηση
 
Επιλέγει την αγαπημένη του μουσική!
Όποια κι αν είναι αυτή, από το θρόισμα των φύλλων μέχρι το μουσικό κομμάτι του αγα-
πημένου συγκροτήματος του!
σ.σ. αν διαθέτει καλή μνήμη, μπορεί να φέρει με το νου του αγαπημένα μουσικά ακούσμα-
τα, του παρελθόντος ή του παρόντος, μέσα σε ανύποπτο χρόνο, όπου κι αν βρίσκεται, 
ότι κι αν κάνει.
 
Βρίσκεται ήδη σε χαλαρή διάθεση μέσα στο Σχολείο του!
Η αναπνοή του γίνεται όλο και πιο αργή, πιο χαλαρή, πιο ήρεμη. Επίσης γνωρίζει ότι η 
αναπνοή συνδέεται με όλα τα ζωτικά όργανα και του μύες, που σημαίνει ότι στο ση-
μείο αυτό που βρίσκεται, έχει ήδη καταφέρει να χαλαρώσει ένα μεγάλο μέρος του σώ-
ματος του. Στη συνέχεια χαλαρώνει το μυαλό του και αφήνεται στις ζωντανές εικόνες 
των χορευτικών κινήσεων του σώματος του, στα χρωματιστά συναισθήματα της ψυχής 
του! Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να διατηρεί σε ισορροπία τις πνευματικές με τις 
σωματικές δραστηριότητες του.  Για να ακολουθήσει στη συνέχεια το συναίσθημα της 
ηρεμίας που τον βοηθήσει να συγκεντρωθεί-αφοσιωθεί καλύτερα στο καθετί που πράττει 
την κάθε φορά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, να επιλέγει να εκφράζεται πιο ξεκάθαρα, 
πιο διεισδυτικά σε ότι ακολουθεί και πρεσβεύει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Μέσα 
από αυτήν την κοινωνική ηρεμία αρχίζει να εμπνέει περισσότερη κοινωνική επιβεβαίω-
ση τόσο από τους καθηγητές όσο και από τους συμμαθητές του, γεγονός που συμβάλλει 
στην πιο ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
 
Χορεύει το δικό του χορό και τον μοιράζεται με τους συμμαθητές του!
Όποιο και να είναι το είδος, το στυλ ή τα βήματα, του επιλεγμένου χορού, φροντίζει να 
χορεύει το δικό του χορό. Υπάρχουν στιγμές που πιάνεται με τον εαυτό του και τον πα-
ρασύρει στο δικό του ρυθμό, και άλλες στιγμές που πιάνεται με τα άτομα της τάξης του 
και παρασύρεται στο δικό τους ρυθμό. Η επιλογή είναι δική του! αρκεί να χορεύει με όλη 
την δύναμη της ψυχής του και να είναι παρών σε κάθε βήμα, σε κάθε κίνηση που εκτελεί. 
Χορεύει, ταξιδεύοντας στα όνειρα που χτίζει σε κάθε μάθημα. 
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Την ώρα αυτή,
• Xαλαρώνει χορεύοντας!
• Δημιουργεί χορεύοντας!
• Μιλάει χορεύοντας!
Τη συγκεκριμένη δραστηριότητα χορού και γυμναστικής μπορεί να την επαναλάβει σε 
κάποιο διάλειμμα, στα κενά μεταξύ μαθημάτων ή στην ώρα γυμναστικής υπό την καθοδή-
γηση του δασκάλου του ή και μαζι με τους φίλους του εντός ή εκτός σχολείου! Ο χορός 
αποτελεί πια μία από τις πρωταρχικές ανάγκες της ζωής!  Εμπλουτίζει τη ζωή του με τη 
συνήθεια του Χορού!
 
Χορεύοντας, γυμνάζει το σώμα του!
Χωρίς να το καταλάβει έχει περάσει σχεδόν μία ώρα και έχει γυμνάσει σχεδόν όλους του 
μύες του σώματος του! 

• Έχει αυξήσει τους καρδιακούς παλμούς του! 

• Έχει αποκτήσει μεγαλύτερη έκταση στην αναπνοή του!

• Έχει μάθει πλέον να αναπνέει και να βηματίζει παράλληλα: αναπνοή με βήμα, 
βήμα με αναπνοή! 

Με τη σταθερή ενασχόληση του με το χορό καλύπτει όλο και καλύτερα τις ανάγκες του 
σώματος του έτσι ώστε να μπορεί να του προσφέρει την κατάλληλη άσκηση, στην κατάλ-
ληλη χορευτική στιγμή! 
 
Χορεύοντας, γυμνάζει το νου του!
Χωρίς να το καταλάβει έχει περάσει σχεδόν μία ώρα και έχει πλημμυριστεί είτε από ανά-
μεικτα συναισθήματα, είτε από ένα και μόνο συναίσθημα! Χορογραφεί πάνω στα συναι-
σθήματα του,  βλέπει τον εαυτό του, τον ακούει, τον παρατηρεί! Μέσα από τις μουσικές 
νότες αρχίζεί να καλλιεργεί τον αυτοέλγχο του, την αυτοεκτίμηση του! Έχει αποκτήσει 
περισσότερη ενέργεια και όρεξη για περισσότερη εκμάθηση! Έχει ανακτήσει την αυ-
τοσυγκέντρωση του και μπορεί να παρακολουθήσω καλύτερα τις παραδόσεις των μαθη-
μάτων κατά τη διάρκεια της σχολικής ώρας
 
Χορεύοντας, επικοινωνεί καλύτερα με τους καθηγητές και τους μαθητές του σχολείου!
Επιλέγει αν θα μοιραστεί αυτό που αισθάνεται μέσα στην τάξη του. Κατά τη διάρκεια του 
Χορού και της Άσκησης ή κατά την ολοκλήρωση τους, μαθαίνει να επικοινωνεί και με 
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, και τον δάσκαλο του. Η εμπιστοσύνη που νιώθει για το 
περιβάλλον του είναι και αυτή που τον ωθεί να μοιραστεί μαζί τους τις εντυπώσεις του, 
τις απορίες του. Η επικοινωνία γίνεται πιο δημιουργική και:

• Μαθαίνει να επικοινωνεί μέσα στο Σχολείο του! 

• Μαθαίνει να επικοινωνεί με τον εαυτό του!
Είναι σε θέση να αξιολογεί καλύτερα την κάθε προσπάθεια που χρειάστηκε για να εκπλη-
ρωθεί η κάθε κίνηση! Γι’ αυτόν το λόγο, επιβραβεύεται για αυτήν την προσπάθεια μέσα 
από τους καθηγητές και συμμαθητές του και ο ίδιος με τη σειρά του επιβραβεύει την 
ομάδα του, επιβραβεύει τον εαυτό του!
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Το Καλύτερο Κομμάτι το κρατάει γα το τέλος!
Αυτή τη μία ώρα που την πέρασε είτε χορεύοντας, είτε γυμνάζοντας, αποφασίζει αν του 
άρεσε τελικά ο συγκεκριμένος τρόπος έκφρασης, αν ναι, τότε φροντίζει και δίνει μια 
υπόσχεση στον εαυτό του, ότι θα συνεχίζω να παρακολουθώ και τα επόμενα μελλοντι-
κά μαθήματα με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό. Σε περίπτωση που αισθάνεται διαφορε-
τικά, δηλαδή να νιώθει ότι πέρασε ιδιαίτερα ευχάριστα (μαζί με τους συμμαθητές και τον 
δάσκαλο του), αλλά τελικά να μην τον εκφράζει και τόσο πολύ η συγκεκριμένη ώρα του 
μαθήματος, θα μπορούσε να το συζητήσει με τον δάσκαλο του και από κοινού να βρούνε 
μια ικανοποιητική λύση. Τις καλύτερες στιγμές που αποκομίζει ο κάθε μαθητής μέσα 
από τα μαθήματα Χορού και Άσκησης αλλά και γενικότερα μέσα από τη συνολική 
διαδρομή του στο Σχολείο συνεχίζει να τις φέρει σε κάθε αναζήτηση του τόσο στο 
εκπαιδευτικό όσο και στο προσωπικό επίπεδο! Σε ό,τι κι αν επιλέξει, η Εκπαίδευ-
ση στο Σχολείο του έχει καλλιεργήσει ένα σημαντικό αυσκοπό, να καταφέρει να εντάξει 
στη ζωή του τη συνήθεια: της καθημερινής επαφής με το σώμα του, τη σκέψη του, τη 
φαντασία του, τη θέληση του. Μαθαίνει καθημερινά και σταδιακά να εξελίσσεται, να δι-
ατηρεί τη σωματική και ψυχική υγεία του, μέσα από ευχάριστες μορφές άσκησης, χο-
ρού και επικοινωνίας!
 
Πώς ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή του να αποφασίσει να ξεκινήσει το Χορό 
και τη Γυμναστική! 

• Ας Εστιάζει, σε καθημερινή βάση, στην αρμονική ανάπτυξη του σώματος και του 
πνεύματος του κάθε μαθητή. Μερικές ολιγόλεπτες ασκήσεις αναπνοών και δια-
τάσεων θα μπορούσαν να εκτελούνται μέσα στις τάξεις, στην αρχή και λίγο πριν 
το τέλος των μαθημάτων. Η περισσότερη λήψη οξυγόνου ωφελεί την καλύτερη κυ-
κλοφορία του αίματος άρα και στην καλύτερη ενεργοποίηση του σώματος. Ειδικά 
όταν οι συγκεκριμένες ασκήσεις γίνονται ταυτόχρονα απ’ όλα τα μέλη της τάξης, 
τότε έχουν ήδη αρχίσει να συντονίζονται καλύτερα σαν ομάδα. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα να μπορούν να συγκεντρωθούν και να επικοινωνήσουν καλύτερα καθ’ όλη 
τη διάρκεια της παράδοσης του εκάστοτε μαθήματος. 

• Ας Προσθέσει περισσότερες ώρες-διαλείμματα σωματικής άσκησης, έκφρασης 
και εκτόνωσης.  Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες  έχει αποδειχθεί πως η συνε-
χής ενασχόληση με τον αθλητισμό, την κίνηση και τον χορό, προκαλεί την έκκριση 
χημικών ουσιών στον εγκέφαλο που βοηθούν στη διατήρηση της καλής διάθεσης. 
Η φυσική δραστηριότητα από μόνη της αποτελεί το καλύτερο φυσικό αγχολυ-
τικό για τον οργανισμό αφού λιγοστεύουν οι ορμόνες που προκαλούν στρες στο 
σώμα ενώ απελευθερώνονται περισσότερες, γνωστές και ως «ορμόνες της χα-
ράς » ενδορφίνες. 

• Ας Ενθαρρύνει την υγιεινή διατροφή στις καθημερινές συνήθειες των παιδιών. 
Χρήσιμες συμβουλές από διατροφολόγους, γιατρούς, ή ακόμα και από ενημε-
ρωτικές ιστοσελίδες, βιντεάκια, ενδείκνυνται για το συγκεκριμένο σκοπό! Η καλή 
διατροφή συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης. Γι’ 
αυτόν τον λόγο φροντίζουμε πρώτα εμείς ως δάσκαλοι να αποτελούμε το καλό 
παράδειγμα απέναντι στους μαθητές, π.χ. τρώγοντας υγιεινά μικρογεύματα και 
αποφεύγοντας το κάπνισμα μπροστά τους.

• Ας Συμβουλεύει τους γονείς για τις εξοσχολικές δραστηριότητες-συνήθειες που 
ακολουθούν τα παιδιά τους όσον αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία τους. Δι-
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οργανώνει ενημερωτικές ημερίδες, βιωματικά σεμινάρια, ομάδες υποστήρι-
ξης για γονείς και παιδιά.  Αν αναλογιστούμε ότι οι γονείς αποτελούν την πρω-
ταρχική εικόνα των παιδιών, τότε είναι προφανές πώς εκπαιδεύοντας τους γονείς, 
εκπαιδεύονται και τα παιδιά επίσης.

• Ας Συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς που μπορούν να συντελέσουν θετικά 
στα συγκεκριμένα προγράμματα. Συμβουλεύει ειδικούς φυσικής αγωγής, ψυχο-
λόγους, θεραπευτές, χοροδιδασκάλους κ.α. για χρήσιμες οδηγίες και  ψυχο-
σωματικές τεχνικές σωματικής άσκησης και δημιουργικής έκφρασης. Επίσης 
είναι γνωστό πως οι ομαδικές δραστηριότητες ωφελούν την κοινωνικοποίηση του 
ατόμου. Για να έχει όμως τη διάθεση ο μαθητής να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο κοι-
νωνικό σύνολο χρειάζεται αρχικά να έχει καλλιεργήσει την αυτοπεποίθηση του, 
την αυτοεκτίμηση του, την αυτογνωσία του. Στη συνέχεια, μέσα από τη Φυσική 
Δραστηριότητα, τη Χορό-Κίνηση ή οποιοδήποτε άλλη μορφή εκγύμνασης, μπορεί 
να ανακτήσει τη δύναμη, την αντοχή ενώ παράλληλα να διευρύνει περισσότερο τη 
σκέψη και τη φαντασία του. Η συνεχής βελτίωση και η ανανέωση σηματοδοτούν 
την καλύτερη επίτευξη των στόχων του, μιας και μπορεί να διαθέσει περισσότερη 
εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να βρίσκεται ήδη σε μία μόνιμη καλύτερη διάθεση!
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αυτή είναι η πρώτη αναφορά του Προϊσταμένου των Υπηρεσιών Υγείας των Η.Π.Α. 
(Surgeon General) που αφορά τη σχέση σωματικής άσκησης και υγείας. Το βασικό μήνυ-
μά της είναι ότι οι πολίτες μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την υγεία και την ποιότητα 
ζωής τους, με το να συμπεριλάβουν στην καθημερινή τους ζωή μέτριες σωματικές δρα-
στηριότητές (άσκηση). Έτσι, τα οφέλη στην υγεία θα είναι εφικτά στους περισσότερους, 
ακόμα και σ’ αυτούς που δεν τους αρέσει η έντονη άσκηση ή σ’ εκείνους που ίσως είναι 
ήδη από πριν αρνητικοί σε κάτι τέτοιο, γιατί δυσκολεύονται να ενταχθούν σ’ ένα πρό-
γραμμα έντονης άσκησης. Αυτοί που ήδη συστηματικά ασκούνται μέτρια, μπορούν να 
κερδίσουν επιπρόσθετα οφέλη αν αυξήσουν περαιτέρω το επίπεδο δραστηριότητάς τους.
Αυτή η αναφορά είναι προϊόν συμφωνίας που έχει προκύψει μεταξύ επιδημιολόγων, ει-
δικών στην επιστήμη της σωματικής άσκησης και λειτουργών της υγείας, ότι η σωματική 
άσκηση δεν χρειάζεται να είναι ισχυρά έντονη για να βελτιώσει την υγεία. Παρ’ όλα αυτά, 
τα οφέλη για την υγεία εμφανίζονται να είναι ανάλογα με το βαθμό της σωματικής άσκη-
σης, έτσι που κάθε αύξηση της να προσφέρει πρόσθετο όφελος. Δίνοντας περισσότερη 
έμφαση στο βαθμό παρά στην ένταση της σωματικής άσκησης, παρέχονται στους ανθρώ-
πους περισσότερες δυνατότητες επιλογής για το πως θα ενσωματώσουν τη σωματική 
άσκηση στην καθημερινή ζωή τους. Έτσι, μία μέτρια σε βαθμό σωματική δραστηριότητα 
μπορεί να επιτευχθεί με 30 λεπτά έντονο περπάτημα, ή με 30 λεπτά κόψιμο του γρασι-
διού ή μάζεμα φύλλων στον κήπο ή με 15 λεπτά τρέξιμο ή 45 λεπτά βόλεϊ. Και αυτές οι 
δραστηριότητες μπορούν να ποικίλουν από μέρα σε μέρα. Αυτή η διαφορετική έμφαση 
σε μέτριας ποσότητας δραστηριότητες και η ελαστικότητα στο είδος τους, σύμφωνα με 
τις προσωπικές προτιμήσεις και τις συνθήκες ζωής του καθενός, ελπίζεται ότι θα προτρέ-
ψουν περισσότερους ανθρώπους να εντάξουν τη σωματική άσκηση ως ένα συστηματικό 
και αποδεκτό μέρος της ζωής τους.
Οι πληροφορίες που προσφέρει αυτή η αναφορά αποτελούν την περιληπτική παρουσί-
αση μιας πολυθεματικής αρθρογραφίας από τα πεδία της επιδημιολογίας, φυσιολογίας 
της άσκησης, της ιατρικής και τις επιστήμες συμπεριφοράς. Η αναφορά παρουσιάζει ό, τι 
είναι γνωστό για τη σωματική άσκηση και την υγεία, όπως επίσης και ό, τι έχει γίνει γνωστό 
για την προαγωγή της σωματικής άσκησης στους ενήλικες και στους νέους.

Συμπεράσματα – Συστάσεις 

Τα οφέλη της σωματικής άσκησης έχουν εγκωμιαστεί σε όλη την διάρκεια της ιστορίας 
του δυτικού κόσμου, αλλά δεν ήταν παρά από το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα που άρ-
χισαν να συσσωρεύονται επιστημονικές ενδείξεις που να υποστηρίζουν αυτές τις απόψεις.
Ήδη από το 1970 υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τα ωφέλιμα αποτελέσματα της 
έντονης άσκησης στην καρδιοαναπνευστική υγεία, ώστε το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλια-
τρικής, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και άλλοι Οργανισμοί αρχίζουν να δημοσιο-
ποιούν συστάσεις στο γενικό κοινό για τη σωματική άσκηση.
Οι συστάσεις εστιάσθηκαν γενικά στη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής και κα-
θορίστηκαν εξειδικευμένες διατηρήσιμες περίοδοι έντονης σωματικής δραστηριότητας, 
που περιελάμβαναν μεγάλες μυϊκές ομάδες και διαρκούσαν τουλάχιστον 20 λεπτά για 3 
ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα. Καθώς η κατανόηση των ωφελημάτων από μια 
λιγότερο έντονη δραστηριότητα αυξανόταν, οι συστάσεις ακολούθησαν αυτή την εξέλιξη. 
Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών μια σειρά από οργανώσεις έχουν όλες συστήσει 
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την τακτική, μέτρια σε ένταση σωματική άσκηση, σαν μια επιλογή γι’ αυτούς που ασκού-
νται λίγο ή καθόλου.
Η ενίσχυση τέτοιων συστάσεων είναι λογικό επακόλουθο της διαρκώς αυξανόμενης κατα-
νόησης για το πως η σωματική άσκηση επιδρά στην φυσιολογική λειτουργία του οργανι-
σμού. Η ανταπόκριση του σώματος στην άσκηση γίνεται με τρόπους που έχουν σημαντικά 
θετικά αποτελέσματα στο μυοσκελετικό, καρδιοαγγειακό, αναπνευστικό και ενδοκρινικό 
σύστημα. Αυτές οι αλλαγές συνεπάγονται στη συνέχεια ένα αριθμό από οφέλη στην υγεία, 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται η μείωση του κινδύνου πρώιμης θνησιμότητας και η μεί-
ωση των κινδύνων στεφανιαίας νόσου, υπέρτασης, καρκίνου του εντέρου και σακχαρώδη 
διαβήτη. Επίσης, η τακτική σωματική άσκηση φαίνεται να μειώνει την κατάθλιψη και το 
άγχος, να βελτιώνει τη διάθεση και ν’ αυξάνει τη ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών εργα-
σιών καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής.
Εκτός από τα οφέλη της σωματικής άσκησης θα πρέπει να υπολογίζονται και οι κίνδυνοι 
που αυτή περικλείει. Τα βασικότερα προβλήματα υγείας που έχουν συνδεθεί με τη σω-
ματική άσκηση είναι οι μυοσκελετικές κακώσεις, οι οποίες μπορεί να συμβούν σε άσκηση 
υπερβολικής έντασης ή με το ξαφνικό ξεκίνημα μίας δραστηριότητας για την οποία το 
σώμα δεν είναι προετοιμασμένο. Πιο σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως το έμφραγμα 
του μυοκαρδίου ή ο αιφνίδιος θάνατος, είναι σπανιότερα, συμβαίνουν δε συνήθως σε αν-
θρώπους με καθιστική ζωή και προχωρημένη αθηρωματώδη νόσο των αγγείων οι οποίοι 
εμπλέκονται σε κοπιώδεις δραστηριότητες που δεν έχουν συνηθίσει. Άνθρωποι με καθι-
στική ζωή, ιδίως όσοι έχουν ιατρικά προβλήματα και οι οποίοι επιθυμούν να αυξήσουν τη 
σωματική δραστηριότητά τους θα πρέπει να το κάνουν σταδιακά μέχρι να φτάσουν στο 
επιθυμητό επίπεδο. Ακόμα και μεταξύ ανθρώπων που ασκούνται τακτικά ο κίνδυνος εμ-
φάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αιφνίδιου θανάτου είναι κατά κάποιο τρόπο πιο 
αυξημένος κατά τη διάρκεια της άσκησης, αλλά ο συνολικός κίνδυνος να εμφανίσουν κάτι 
τέτοιο είναι πολύ μικρότερος γι’ αυτούς απ’ ότι για όσους διάγουν καθιστικό βίο.
Παρ’ όλο που η γνώση ότι η σωματική άσκηση είναι ωφέλιμη για την υγεία είναι κοινή σ’ 
όλους, πάνω από το 60% των ενηλίκων στην Αμερική δεν έχουν τακτική δραστηριότητα 
και το 25% του ενήλικου πληθυσμού δεν είναι καθόλου δραστήριο. Εξ άλλου, παρ’ όλο 
που πολλοί άνθρωποι γράφτηκαν με ενθουσιασμό σε εντατικά μαθήματα γυμναστικής 
κάποια φορά, οι περισσότεροι δεν κατάφεραν να τα συνεχίσουν. Είναι ξεκάθαρο ότι η δια-
δικασία ανάπτυξης και διατήρησης υγιών συνηθειών είναι το ίδιο σημαντικό να μελετηθεί, 
όσο και οι συνέπειες αυτών των συνηθειών στην υγεία .
Η προσπάθεια να κατανοηθεί το πώς να προωθήσουμε περισσότερα δραστήρια πρότυπα 
ζωής είναι μεγάλης σπουδαιότητας για την υγεία ενός έθνους. Αν και οι μελέτες σχετικά 
με τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τις κατάλληλες παρεμβάσεις βρίσκεται ακό-
μα σε πρώιμα στάδια, αποτελεσματικά προγράμματα για να αυξηθεί η σωματική άσκηση 
έχουν διεξαχθεί σε μια ποικιλία χώρων, όπως σχολεία, ιατρεία και χώρους δουλειάς. Ο 
καθορισμός των πιο αποτελεσματικών και οικονομικά εφικτών προσεγγίσεων αποτελεί 
μία πρόκληση για το μέλλον.
Οι παρεμβάσεις στους νέους στα σχολεία είναι ιδιαίτερα υποσχόμενες, και αυτό όχι μόνο 
για το εν δυνάμει εύρος τους - σχεδόν όλοι οι νέοι μεταξύ των 6-16 ετών παρακολουθούν 
το σχολείο - αλλά και για την εν δυνάμει επίδραση τους. Σχεδόν οι μισοί από τους νέους 
ηλικίας 12-21 ετών δεν έχουν έντονη δραστηριότητα. Πολύ περισσότερο, η σωματική 
άσκηση μειώνεται απότομα κατά την διάρκεια της εφηβείας. Ως εκ τούτου, η παιδική 
ηλικία και η εφηβεία μπορεί να είναι οι βασικοί περίοδοι για την πρόληψη της καθιστικής 
συμπεριφοράς στην ενήλικη ζωή, με το να διατηρηθεί η συνήθεια της σωματικής άσκησης 
που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια των σχολικών χρόνων. Οι παρεμβάσεις στο σχολείο 
έχουν φανεί να είναι επιτυχείς στην αύξηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας. 
Με τις αποδείξεις ότι η επιτυχία σ’ αυτό το επίπεδο είναι δυνατή, πρέπει να αναληφθεί 
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κάθε προσπάθεια για να ενθαρρυνθούν τα σχολεία να απαιτούν καθημερινή γυμναστική 
για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα και να προάγουν τις σωματικές δραστηριότητες που θα 
μπορούν να απολαμβάνονται δια βίου απ’ όλους τους πολίτες.
Εκτός των σχολείων τα προγράμματα και οι πρωτοβουλίες για σωματική εκγύμναση αντι-
μετωπίζουν τις προκλήσεις μία κοινωνίας υψηλής τεχνολογίας που κάνει αυξανόμενα βο-
λική την καθιστική ζωή και η οποία αποθαρρύνει τη σωματική άσκηση τόσο με φανερούς 
όσο και με διακριτικούς τρόπους. Για την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας στον 
γενικό πληθυσμό ίσως θα ήταν απαραίτητο να πάμε πέρα από παραδοσιακές προσπάθει-
ες. Αυτή η αναφορά, υπογραμμίζει μερικές ιδέες από κοινοτικές πρωτοβουλίες οι οποίες 
τίθενται σε εφαρμογή σε πολλά μέρη της χώρας. Ελπίζεται ότι αυτά τα παραδείγματα 
θα προκαλέσουν νέες δημόσιες πολιτικές και προγράμματα και σε άλλα μέρη. Ειδικές 
προσπάθειες απαιτούνται, επίσης, για να μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες ειδικών 
ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες, οι φυλετικές και εθνικές 
μειονότητες, οι άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα και οι ηλικιωμένοι. Πολύ περισσότερη 
πληροφόρηση γι’ αυτές τις σημαντικές πληθυσμιακές ομάδες θα είναι απαραίτητη για 
να αναπτυχθεί μία αληθινά περιεκτική εθνική πρωτοβουλία για καλύτερη υγεία διαμέσου 
της σωματικής άσκησης. Οι προκλήσεις για το μέλλον περιλαμβάνουν την αναγνώριση 
των καθοριστικών παραγόντων που επιδρούν στον τρόπο ζωής που περιλαμβάνει τη σω-
ματική άσκηση για κάθε μία από τις ομάδες του πληθυσμού που απαρτίζουν τις Η.Π.Α. 
και η χρήση αυτών των πληροφοριών στο σχεδίασμά και στη διάδοση αποτελεσματικών 
προγραμμάτων.

Κυριότερα Συμπεράσματα

• Άνθρωποι όλων των ηλικιών, άνδρες και γυναίκες, ωφελούνται από την τακτική σω-
ματική άσκηση.

• Σημαντικά οφέλη υγείας μπορούν να προκύψουν με το να συμπεριληφθεί τις πε-
ρισσότερες, εάν όχι όλες τις ημέρες της εβδομάδος, μια μέτριου βαθμού σωματική 
άσκηση (πχ. 30 λεπτά γρήγορο βάδισμα, 15 λεπτά τρέξιμο, ή 45 λεπτά βόλευ). Με 
μια μέτρια αύξηση της ημερήσιας δραστηριότητάς, τους πολλοί πολίτες μπορούν να 
βελτιώσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής τους.

• Επιπρόσθετα οφέλη στην υγεία μπορούν να ε σωματικής άσκησης. Άτομα που μπο-
ρούν να διατηρήσουν ένα τακτικό πλάνο δραστηριότητας μεγαλύτερης διάρκειας ή 
μεγαλύτερης έντασης, ενδέχεται να αποκομίζουν μεγαλύτερα οφέλη.

• Η σωματική άσκηση μειώνει τον κίνδυνο πρώιμης θνησιμότητας γενικά και της στε-
φανιαίας νόσου, της υπέρτασης, του καρκίνου και του σακχ. διαβήτη ειδικότερα. Η 
σωματική άσκηση βελτιώνει επίσης τη διανοητική υγεία και είναι σημαντική για την 
υγεία των μυών, των οστών και των αρθρώσεων.

• Πάνω από το 60% των Αμερικανών ενηλίκων δεν ασκούνται σωματικά σε τακτική 
βάση. Στην πραγματικότητα το 25% των ενηλίκων δεν είναι καθόλου δραστήριοι.

• Σχεδόν οι μισοί από τους νέους Αμερικανούς (12-21 ετών) δεν έχουν έντονη δραστη-
ριότητα σε τακτική βάση. Επιλέον, η σωματική άσκηση ελαττώνεται σημαντικά κατά 
την διάρκεια της εφηβείας.

• Η καθημερινή συμμετοχή σε τάξεις φυσικής αγωγής (γυμναστικής) έχει  ελαττωθεί 
ανάμεσα σε μαθητές λυκείου από 42% το 1991 σε 25% το 1995.

• Η έρευνα για την κατανόηση και την προώθηση της σωματικής άσκησης  βρίσκεται 
σε πρώιμο στάδιο, αλλά κάποιες παρεμβάσεις για την προώθησή της μέσα από τα 
σχολεία έχουν αξιολογηθεί και αποδείχθηκαν επιτυχημένες.



100 /  Πρόγραμμα Αγωγής Υγε ίας

Τα αποτελέσματα της άσκησης στην υγεία και την ασθένεια

Συνολική θνησιμότητα

1. Υψηλά επίπεδα τακτικής σωματικής άσκησης συνδέονται με χαμηλότερα ποσοστά 
θνησιμότητας τόσο στους νεότερους, όσο και στους γηραιότερους ενήλικες.

2. Ακόμη και αυτοί που είναι μέτρια δραστήριοι σε τακτική βάση έχουν μικρότερη θνη-
σιμότητα απ’ αυτούς που είναι λιγότερο δραστήριοι

3. Η σωματική άσκηση φαίνεται να βελτιώνει τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα 
ζωής, με το να ανεβάζει το ψυχολογικά αναλαμβανόμενο «καλώς έχειν» και βελτιώ-
νοντας τη φυσική λειτουργία σε άτομα με φτωχή υγεία.

4. Η σωματική δραστηριότητα έχει πολυάριθμα ευεργετικά φυσιολογικά αποτελέσμα-
τα. Αυτά που εκτιμώνται ευρύτερα είναι τα αποτελέσματα στο καρδιαγγειακό και 
μυοσκελετικό σύστημα, αλλά τα πλεονεκτήματα στην λειτουργία του μεταβολισμού 
του ενδοκρινικού και του ανοσοποιητικού  συστήματος είναι επίσης σημαντικά.

5. Πολλά από τα οφέλη της γυμναστικής με ασκήσεις -με δραστηριότητες τόσο αντο-
χής όσο και αντίστασης- ελαττώνονται μέσα σε 2 εβδομάδες, άν μειωθεί η σωματική 
δραστηριότητα και εξαφανίζονται σε 2 - 8 μήνες, εάν η δραστηριότητα δεν επανα-
ληφθεί.

6. Άτομα όλων των ηλικιών άνδρες και γυναίκες υφίστανται τα πλεονεκτήματα των 
φυσιολογικών προσαρμογών στη σωματική άσκηση.

Όσον αφορά τους ενήλικες

1. Περίπου το 15% των Αμερικανών ενηλίκων συμμετέχει τακτικά (τρεις φορές την 
εβδομάδα για 20 λεπτά το λιγότερο)  σε έντονη σωματική άσκηση κατά τη διάρκεια 
του ελεύθερου χρόνου

2. Περίπου το 22% των ενηλίκων συμμετέχει τακτικά (5 φορές την εβδομάδα για 30 λε-
πτά το λιγότερο) σε συντηρήσιμες δραστηριότητες σωματικής άσκησης κάθε έντα-
σης στην διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του.

3. Περίπου το 25% ενηλίκων δεν αναφέρουν κάποια δραστηριότητα σωματικής άσκη-
σης στον ελεύθερο χρόνο τους.

4. Η έλλειψη δραστηριοτήτων σωματικής άσκησης είναι πιο διαδεδομένη μεταξύ γυναι-
κών παρά ανδρών, μεταξύ μαύρων και Ισπανόφωνων παρά λευκών, μεταξύ μεγαλύ-
τερων παρά νεότερων ενηλίκων και μεταξύ λιγότερων πλουσίων παρά των περισσό-
τερων πλουσίων.

5. Οι πιο δημοφιλείς σωματικές ασκήσεις μεταξύ ενηλίκων στον ελεύθερο χρόνο τους 
είναι το βάδισμα, η κηπουρική ή οι δουλειές στην αυλή.

Όσον αφορά τους εφήβους και νέους ενήλικες

1. Περίπου οι μισοί από τους νέους Αμερικανούς (12-21 ετών ) συμμετέχουν τακτικά 
σε έντονη σωματική άσκηση. Το ένα τέταρτο των νέων αναφέρει ότι δεν έχει κάποια 
έντονη δραστηριότητα άσκησης.

2. Περίπου το 1/4 των νέων ανθρώπων περπατούν ή κάνουν ποδήλατο (δηλ. ασκούνται 
ελαφρά ή μέτρια) σχεδόν κάθε ημέρα
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3. Περίπου το 45% των νέων αναφέρουν ότι δεν έχουν πρόσφατη έντονη δραστηριό-
τητα. Αυτός ο δείκτης μη ενεργητικότητας είναι υψηλότερος μεταξύ γυναικών παρά 
ανδρών και μεταξύ μαύρων γυναικών παρά λευκών.

4. Στους άνδρες αρέσει περισσότερο απο τις γυναίκες να συμμετέχουν σε έντονες δρα-
στηριότητες ενδυνάμωσης και σε βάδισμα ή ποδηλασία.

5. Η συμμετοχή σε όλα τα είδη σωματικής άσκησης ελαττώνεται εντυπωσιακά καθώς 
αυξάνεται η ηλικία ή η τάξη φοίτησης στο σχολείο.

6. Μεταξύ μαθητών του λυκείου ο αριθμός αυτών που εγγράφονται σε δραστηριότητες 
σωματικής άσκησης έχει παραμείνει αναλλοίωτος κατά την διάρκεια του πρώτου 
μισού της δεκαετίας του 90. Παρ’ όλα αυτά η καθημερινή παρουσία σε τάξεις γυμνα-
στικής εξασθένησε περίπου από το 42% στο 25%.

7. Το ποσοστό των μαθητών του λυκείου που εγγράφονται σε δραστηριότητες σωματι-
κής άσκησης και που αναφέρει ότι είναι ενεργείς για τουλάχιστον 20 λεπτά σε τάξεις 
γυμναστικής έχει ελαττωθεί περίπου από το 81% στο 70% κατά την διάρκεια του 
πρώτου μισού αυτής της δεκαετίας

8. Μόνο το 19% από όλους τους μαθητές του λυκείου αναφέρουν σωματική άσκηση 
για 20 λεπτά ή περισσότερο σε καθημερινές τάξεις γυμναστικής





ΜΕΡΟΣ Γ: 
Πληροφορίες για εκπαιδευτικούς
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Tι είναι Kαρκίνος

O καρκίνος είναι μια πολύ παλιά αρρώστια. Mερικοί τύποι καρκίνου είναι γνωστό ότι 
υπάρχουν από τα προϊστορικά χρόνια. Mια αρρώστια των οστών, που πιθανότατα ήταν 
καρκίνος, έχει βρεθεί σε οστά δεινόσαυρου και υπολογίζεται ότι είναι 80 εκατομμυρίων 
χρόνων. Συνεπώς, μερικές από τις αιτίες του καρκίνου υπάρχουν στην γη από τόσο παλιά.
Mερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο καρκίνος είναι πρόσφατη αρρώστια και ότι οι αιτίες 
του σχετίζονται αποκλειστικά με την σύγχρονη ζωή. Προφανώς κάνουν λάθος. Στις μέ-
ρες μας ανιχνεύονται και διαγιγνώσκονται περισσότεροι καρκίνοι από ό,τι συνέβαινε στο 
παρελθόν, επειδή οι γιατροί σήμερα διαθέτουν σύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα. Επι-
πλέον, επειδή ο κόσμος ζει σήμερα περισσότερο και ο καρκίνος είναι νόσος κυρίως των 
ηλικιωμένων, φαίνεται να εκδηλώνεται πιο συχνά από ό,τι παλιότερα.
Στο παρελθόν υπήρχαν πολλές λαθεμένες πεποιθήσεις για τα αίτια του καρκίνου. Kαθώς 
όμως η έρευνα έχει συσσωρεύσει περισσότερες πληροφορίες για τον καρκίνο, μπορούμε 
να καταλάβουμε καλύτερα την φύση του και να διδάξουμε περισσότερα πράγματα για την 
πρόληψη του, με αποτέλεσμα οι παράξενες λαϊκές προλήψεις για τον καρκίνο να έχουν 
διαλυθεί. Tέλος, έγκαιρη διάγνωση, και θεραπεία βοήθησε να σωθούν πολλοί ασθενείς. 
Παλιότερα ο καρκίνος εθεωρείτο κατάρα, αλλά σήμερα το να έχει κάποιος καρκίνο δεν 
σημαίνει κατ’ ανάγκη και βέβαιο θάνατο.
Φυσικό είναι ότι και οι μαθητές έχουν γίνει δέκτες τέτοιων πληροφοριών και έχουν σχη-
ματίσει διάφορες προκαταλήψεις για την αρρώστια αυτή. Tο σχολείο μπορεί να δώσει 
σωστές και υπεύθυνες πληροφορίες, να απομυθοποιήσει τον καρκίνο και να εξοπλίσει τα 
παιδιά με γνώσεις και καθημερινές υγιεινές συνήθειες, ώστε να εξασφαλίζουν κατά ένα 
μεγάλο μέρος μια ζωή χωρίς αρρώστιες και νοσηρές καταστάσεις.
H προσέγγιση του θέματος πρέπει να γίνει με λεπτό και προσεχτικό τρόπο. Oι αποτρεπτι-
κοί και απαγορευτικοί κανόνες της παλιάς σχολικής υγιεινής αποδείχτηκε ότι δεν έχουν 
αποτελεσματικότητα, ούτε υιοθετούνται από την σύγχρονη παιδαγωγική. Από την άλλη 
μεριά πάλι, η παγερή επιστημονική γνώση, αν τους προσφερθεί σε όλη της την έκταση, 
μπορεί να τα κάνει παθητικά, δειλά και απαισιόδοξα.
Mπορεί δηλαδή να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι και αυτά μπορεί να παρουσιάσουν θα-
νατηφόρους καρκίνους, αφού οι αιτίες που προκαλούν την νόσο είναι τόσες πολλές και 
ανεξέλεγκτες ή ότι κάποιο πολύ συγγενικό τους πρόσωπο θα πεθάνει πρόωρα γιατί κα-
πνίζει.
Tα παραπάνω εμπόδια δεν είναι ανυπέρβλητα. O μαθητής, όσο μικρός και αν είναι, μπο-
ρεί να αφομοιώνει γνώσεις με την ενεργητική συμμετοχή του, αρκεί το σχολείο να του τις 
προσφέρει με την σωστή μέθοδο και να τις προσαρμόζει στην ιδιοτυπία της ηλικίας του.
Oι στόχοι των προγραμμάτων αυτών πρέπει να είναι απλοί, κατανοητοί και κυρίως πραγ-
ματοποιήσιμοι από τα ίδια τα παιδιά. Έτσι κάθε μαθητής ηλικίας 10 - 15 χρόνων είναι 
ικανός να αναγνωρίζει έναν καρκινογόνο παράγοντα ή να μαθαίνει την βασική δομή και 
λειτουργία των κυττάρων. Ακόμη μπορεί να εξηγεί τι σημαίνει καρκινογόνος παράγοντας 
και πού βρίσκεται, να ταξινομεί τις καρκινογόνες ουσίες ανάλογα με την βλαπτικότητα 
τους και να γνωρίζει ότι πολλοί καρκινογόνοι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι δυνατόν 
να αποδυναμωθούν με την κατάλληλη προστασία και πρόληψη.
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Tέλος, ο μαθητής είναι ικανός να αντιληφθεί ότι η εμφάνιση του καρκίνου δεν γίνεται 
με την πρώτη επαφή του ανθρώπου με τον καρκινογόνο παράγοντα, αλλά έπειτα από 
μακροχρόνια χρήση και ότι ορισμένα επαγγέλματα, τρόποι ζωής και συνθήκες περιβάλλο-
ντος έχουν περισσότερες πιθανότητες να προκαλέσουν καρκίνο στον άνθρωπο.
Mε βάση όλα τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός που θα εφαρμόσει στο σχολείο του τα προ-
γράμματα υγείας με στόχο την πρόληψη και αποφυγή παραγόντων που σχετίζονται με τον 
καρκίνο, πρέπει να μπορεί να εξηγεί στα παιδιά την σχέση που έχουν αυτοί οι παράγοντες 
με την εμφάνιση του καρκίνου, την δομή και την λειτουργία των κυττάρων και τέλος μπο-
ρεί να κατευθύνει τα παιδιά στην υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και τρόπων ζωής.
Mε τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω, ο εκπαιδευτικός θα βρει το βασικό υλι-
κό που θα χρειαστεί, για να επιλύσει τις διάφορες απορίες των παιδιών και να οργανώσει 
ο ίδιος απλά προγράμματα πρόληψης του καρκίνου στο σχολείο του.

I. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ

1. Φυσιολογικά κύτταρα

Όπως ένα πάζλ αποτελείται από πολλά μικρά κομματάκια έτσι και οι ζωντανοί οργα-
νισμοί αποτελούνται από μικρά κομματάκια που τα ονομάζουμε κύτταρα. Tα κύτταρα 
είναι τόσο μικρά, που μπορούμε να τα δούμε μόνο με το μικροσκόπιο. Kάθε κύτταρο έχει 
ένα πυρήνα που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, την εξειδίκευση και την τεχνική του 
μορφή. Διαφορετικά κύτταρα κάνουν διαφορετικές λειτουργίες. Tα κύτταρα έχουν ειδι-
κά σχήματα ανάλογα με το ρόλο τους και κάνουν μερικές επί μέρους λειτουργίες για να 
εξυπηρετήσουν το σώμα στο σύνολο του. Για παράδειγμα τα μυϊκά κύτταρα είναι μακριά 
και λεπτά και μπορούν να κονταίνουν, έτσι ώστε να μπορούν να ζυγίζουν τις αρθρώσεις. 
Tα κύτταρα αποθηκεύουν λίπος, περιέχουν ένα θύλακα λαδιού. Tα δερματικά κύτταρα 
προστατεύουν την εξωτερική επιφάνεια του σώματος.
Mερικοί οργανισμοί είναι πάρα πολύ μικροί και μπορεί να αποτελούνται ακόμα και από 
ένα μόνο κύτταρο το οποίο κάνει όλες τις δουλειές μόνο του. Tέτοιο μονοκύτταρο ζώο 
είναι για παράδειγμα η αμοιβάδα. Oι μεγαλύτεροι και οι πιο πολύπλοκοι οργανισμοί, όπως 
ο άνθρωπος, αποτελούνται από δισεκατομμύρια κυττάρων. Oμάδες κυττάρων σχηματί-
ζουν τους ιστούς  (π.χ δέρμα, μυς), ενώ ομάδες ιστών σχηματίζουν τα όργανα (καρδιά, 
πνεύμονες) που εξυπηρετούν τις λειτουργίες της ζωής.

2. Φυσιολογική κυτταρική διαίρεση και αύξηση

Όλα τα ζώα και τα φυτά (ακόμη και ο άνθρωπος) αρχίζουν την ζωή τους σαν ένα κύτταρο. 
Tο αρχικό αυτό κύτταρο πρέπει να διαιρεθεί άπειρες φορές μέχρις ότου δημιουργηθεί 
ένας ολοκληρωμένος οργανισμός. Eπίσης τα κύτταρα που σχηματίζονται πρέπει να τρο-
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ποποιηθούν και να πάρουν τα ειδικά σχήματα που απαιτούνται για τις ειδικές δουλειές 
που έχουν να κάνουν. Aυτό γίνεται με εντολές που δίνει ο πυρήνας τους. O πυρήνας δη-
λαδή λέει σε κάθε κύτταρο, τι δουλειά έχει να κάνει και τι σχήμα πρέπει να πάρει.
Σε όλη τη διάρκεια της ζωής, όσα από τα κύτταρα φθείρονται, μπορούν να αντικαθίστα-
νται από νέα που θα πρέπει να είναι τα ίδια με τα παλιά, επειδή οι εντολές από τον πυ-
ρήνα είναι ίδιες. Για παράδειγμα, τα κύτταρα της επιφάνειας του δέρματος αποπίπτουν 
συνέχεια και αντικαθίστανται συνεχώς από νέα παρόμοια κύτταρα.

3. Tι είναι καρκίνος;

Mερικές φορές κάτι στον πυρήνα πάει “στραβά” και το κύτταρο παίρνει λάθος εντολές. 
Έτσι, δεν γίνεται ο ειδικός τύπος κυττάρου που θα έπρεπε να γίνει. Aντίθετα παραμένει 
ανώριμο και δεν μπορεί να εκτελέσει την ειδική λειτουργία που θα έπρεπε να εκτελέσει. 
Aυτό δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Όταν όμως συμβεί, το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία 
καρκινικού κυττάρου. Tο κύτταρο αυτό διαιρείται συνεχώς έξω από κάθε έλεγχο και σχη-
ματίζει μια ομάδα από ανώριμα κύτταρα, ενώ θα έπρεπε τα κύτταρα να είναι ειδικά. Kαρ-
κινικό επομένως είναι ένα κύτταρο που έχει ξεφύγει από τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς 
του οργανισμού και πολλαπλασιάζεται κατά τρόπο άναρχο και ανεξέλεγκτο.
Kαθώς η ομάδα των καρκινικών κυττάρων αυξάνεται, εξαπλώνεται ανάμεσα στα γύρω 
φυσιολογικά κύτταρα και προκαλεί την καταστροφή τους. H εξάπλωση αυτή ονομάζεται 
διήθηση.
Mετά από ένα χρονικό διάστημα η αύξηση των καρκινικών κυττάρων μπορεί να επεκταθεί 
στο κυκλοφοριακό σύστημα και έτσι μερικά κύτταρα καταφέρνουν να ταξιδέψουν και να 
μεταφερθούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος για να εγκατασταθούν και να σχημα-
τίσουν νέες περιοχές με καρκίνο. Aυτός ο τρόπος διασποράς του καρκίνου ονομάζεται 
μετάσταση.

II. ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ;

1. Kαρκινογόνα

Aν και το θέμα έχει ερευνηθεί πολύ δεν είναι ακόμη γνωστός ο ακριβής μηχανισμός που 
ένα κύτταρο γίνεται καρκινικό. Πάντως αρκετά πράγματα είναι γνωστά σχετικά με το τι 
μπορεί να ξεκινήσει ένα καρκίνο και τους προδιαθεσικούς παράγοντες. Oι ουσίες που 
προκαλούν καρκίνο λέγονται καρκινογόνα. Διαφορετικοί τύποι καρκίνου προκαλούνται 
από διαφορετικά καρκινογόνα. Mερικές φορές μπορεί να εμπλέκονται αρκετοί παράγο-
ντες που αντιδρούν μεταξύ τους.
Oι περισσότεροι ερευνητές του καρκίνου θεωρούν ότι τα περισσότερα είδη καρκίνων 
προκαλούνται από χημικές ουσίες που παράγονται είτε στο σώμα είτε στο περιβάλλον. 
Άλλοι καρκίνοι προκαλούνται από ακτινοβολίες, ενώ άλλοι καρκίνοι προκαλούνται από 
ιούς. H έρευνα στο πεδίο αυτό συνεχίζεται και περιμένουμε να ρίξει περισσότερο φως 
στις συγκεκριμένες αιτίες που προκαλούν καρκίνο.
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2. Xημικοί Παράγοντες

Eφ’ όσον ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων καρκίνων προκαλείται από χημικές ουσίες, 
δεν είναι δυνατόν να αναφέρουμε όλες τις χημικές ουσίες που είναι ύποπτες και έχουν 
ελεγχθεί. Πιο κάτω θα αναφέρουμε μόνο τα πιο σημαντικά και χαρακτηριστικά ευρήματα.
α) Kάπνισμα τσιγάρου. Είναι μια αιτία καρκίνου στην οποία αρκετοί άνθρωποι επιλέγουν 
να είναι συνεχώς εκτεθειμένοι. O καπνός του τσιγάρου είναι μια κύρια αιτία του καρκίνου 
του πνεύμονα. Oι χημικές ουσίες του καπνού, όταν εισπνέονται, διεγείρουν την ανώμαλη 
δραστηριότητα στα κύτταρα του πνεύμονα δημιουργώντας τελικά τον καρκίνο.
β) Bιομηχανικές χημικές ουσίες. Έχει βρεθεί ότι υπάρχει κίνδυνος από χημικά καρκινογόνα 
για τους βιομηχανικούς εργάτες που δουλεύουν σε εργοστάσια κατασκευής ραδιενεργών 
πλακών ωρολογίων, χρωμάτων, κατασκευής προϊόντων από καουτσούκ και άλλα. Για τον 
περιορισμό των κινδύνων αυτών έχει επιβληθεί νομοθετικά να παίρνονται προφυλακτικά 
μέτρα για τους εργαζόμενους.
H άσβεστος είναι ένα ορυκτό που χρησιμοποιείται ευρύτατα λόγω της εξαιρετικής της 
αντοχής στην φυσική φθορά και την φωτιά. Χρησιμοποιείται σε χιλιάδες προϊόντα καθη-
μερινής χρήσης, όπως τα φρένα αυτοκινήτων, τα πλακάκια δαπέδου, τα μονωτικά υλικά 
για σωληνώσεις και άλλα. Έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να περάσουν μέχρι και 40 χρόνια 
από την πρώτη έκθεση στο καρκινογόνο αυτό μέχρι την εμφάνιση καρκίνου.
Oι εργάτες στις βιομηχανίες ασβέστου έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν συγκεκρι-
μένο καρκίνο του πνεύμονα, ενώ εκείνοι που επιπλέον καπνίζουν έχουν πολλαπλάσιες 
πιθανότητες από τους μη καπνιστές συναδέλφους τους.
Είναι πολύ σημαντικό ότι, μόλις αναγνωρισθεί επιστημονικά ως καρκινογόνο μια βιομη-
χανική χημική ουσία, μπορούν αμέσως να ληφθούν μέτρα βιομηχανικής υγιεινής για την 
προστασία των εργαζομένων, και να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για την 
αυτοπροστασία του πληθυσμού.
γ) Φαρμακευτικά προϊόντα
Έχει βρεθεί πρόσφατα ότι ένας μεγάλος αριθμός φαρμακευτικών προϊόντων έχει καρκι-
νογόνο δράση. H χλωροναρφαζίνη που τη χρησιμοποιούσαν κάποτε στην θεραπεία ορι-
σμένων παθήσεων, βρέθηκε ότι μπορεί να προκαλέσει όγκους της ουροδόχου κύστεως.
δ) H στιλβεστρόλη που δίνεται στις εγκύους, έχει βρεθεί τελευταία ότι σχετίζεται με ορι-
σμένο τύπο καρκίνου του κόλπου και του τραχήλου της μήτρας και εμφανίζεται στα κο-
ρίτσια που θα γεννηθούν από αυτή την εγκυμοσύνη, όταν φθάσουν στην εφηβεία τους. 
Οιστρογόνα που δίνονται στους άνδρες, αλοιφή με πίσσα καθώς και η φαινακετίνη σχετί-
ζονται επίσης με την ανάπτυξη διαφόρων τύπων καρκίνου. Όπως όμως και με τα βιομηχα-
νικά καρκινογόνα, μόλις ένα φάρμακο βρεθεί ότι είναι καρκινογόνο μπορούν να παρθούν 
και παίρνονται μέτρα που περιορίζουν την χρήση του.
δ) Δίαιτα (Tροφικοί Παράγοντες) Mερικές από τις τροφές που χρησιμοποιούμε, μπορεί 
να είναι καρκινογόνα για διάφορα όργανα του σώματος. Ορισμένοι τύποι καρκίνου εμφα-
νίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα σε μια χώρα από ό,τι σε άλλες. Mελέτες αυτών των 
διαφορών έχουν υποδείξει ότι η δίαιτα πιθανόν να παίζει αξιόλογο ρόλο στην πρόκληση 
του καρκίνου στους ανθρώπους.
O καρκίνος του παχέος εντέρου για παράδειγμα είναι πιο συχνός στις H.Π.A., τον Kαναδά 
και άλλες Δυτικές Xώρες. Αντίθετα, είναι σχετικά σπάνιος στην Iαπωνία, τη Xιλή και το 
Iσραήλ. Έχει ακόμη αποδειχθεί ότι όταν οι μετανάστες από αυτές τις χώρες υιοθετούν 
τον δυτικό τρόπο ζωής ο κίνδυνος για καρκίνο παχέος εντέρου και του ορθού αυξάνει και 
εξομοιώνεται με εκείνο που χαρακτηρίζει την νέα τους πατρίδα.
Aυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας διαιτητικός παράγοντας που επηρεάζει την εκδήλωση της 
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νόσου. Φαίνεται ότι μια θρεπτική, ισοζυγισμένη δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες και φτωχή 
σε λίπη και χοληστερίνη είναι σημαντική για την διατήρηση της καλής υγείας και για την 
πρόληψη πολλών ασθενειών του πεπτικού, ακόμα και του καρκίνου.

3. Φυσικοί Παράγοντες

α. Tο φως του ήλιου. Tο φως του ήλιου, από το οποίο εξαρτάται όλη η ζωή του πλανήτη 
μας, μπορεί σε υπερβολικές δόσεις να προκαλεί καρκίνο. Oι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου 
μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο του δέρματος σε όλους τους ανθρώπους. Oι ανοιχτό-
χρωμοι όμως που κατάγονται από την Bόρεια Eυρώπη είναι πιο ευάλωτοι.
Oι μελαχρινοί κινδυνεύουν λιγότερο να αναπτύξουν καρκίνο του δέρματος από την ηλιακή 
ακτινοβολία, επειδή έχουν μεγαλύτερο ποσοστό χρωστικής στο δέρμα τους. H χρωστική 
αυτή που λέγεται μελανίνη απορροφά τις υπεριώδεις ακτίνες και τις εμποδίζει να φθά-
σουν στα στρώματα των κυττάρων του δέρματος, που είναι ευαίσθητα και μπορεί να 
αναπτύξουν καρκίνο με την επίδραση τους.
Oι άνθρωποι που λόγω εργασίας εκτίθενται σε υπέρμετρη ηλιακή ακτινοβολία, όπως οι 
αγρότες και οι ναυτικοί, είναι περισσότερο ευάλωτοι και εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνό-
τητα καρκίνου του δέρματος από ό,τι ο λοιπός πληθυσμός.
β. Iονίζουσα ακτινοβολία. H ιονίζουσα ακτινοβολία έχει αναγνωρισθεί ότι είναι καρκινο-
γόνος εδώ και 60 χρόνια περίπου. Oι αρχικές ενδείξεις προήλθαν από μελέτες ατόμων 
εκτεθειμένων σε ραδιενεργά υλικά όπως το Pάδιο κ.α.
γ. Iοί
Πριν μερικά χρόνια κανένας ανθρώπινος καρκίνος δεν είχε αποδειχθεί ότι προκαλείται 
από ιό. Βεβαίως, ορισμένοι καρκίνοι των ζώων διαπιστώθηκε ότι προκαλούνται από ιούς. 
Τελευταία υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι ιοί ευθύνονται και για ανθρώπινους καρκί-
νους.
δ. Παράσιτα
Ορισμένες αρρώστειες που οφείλονται σε παράσιτα, μπορεί να δημιουργήσουν καρκίνο 
(π.χ η σχιστοσωμίαση προκαλεί καρκίνο ουροδόχου κύστεως).

III. Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Kάθε χώρα έχει τα δικά της ειδικά προβλήματα με τον καρκίνο. Στις H.Π.A. και την Eυρώ-
πη το κάπνισμα και ο καρκίνος του πνεύμονα που προκαλείται από αυτό, είναι σημαντικά 
προβλήματα. Στην Iαπωνία το πρόβλημα είναι ο καρκίνος του στομάχου. Στην Aυστραλία 
κυριαρχούν οι δερματικοί καρκίνοι από την ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία. Σε περιοχές της 
Aφρικής πρόβλημα αποτελεί ο καρκίνος του ήπατος, ενώ σε άλλες περιοχές της Aσίας 
και της Aφρικής, που υπάρχει η συνήθεια να μασάνε φύλλα καπνού με σπόρους από φοι-
νικόδενδρα, κύριο πρόβλημα είναι καρκίνος του στόματος.
Tα προβλήματα είναι πολλά και ποικίλα. Όταν η αιτία είναι προφανής, μπορεί να εκπο-
νηθεί ένα πρόγραμμα για να μειωθεί ο κίνδυνος. Προς το παρόν όμως, για τους περισ-
σότερους τύπους καρκίνου χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθούν και να 
επιβεβαιωθούν οι αιτιολογικές τους συσχετίσεις.
Όσο περισσότερα αίτια καρκίνου έχουν αναγνωρισθεί με βεβαιότητα, τόσο περισσότεροι 
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είναι και οι καρκίνοι που μπορεί να προληφθούν. Oμάδες ανθρώπων που μετακινούνται 
από την μια χώρα στην άλλη, βοηθούν συχνά στην επιδημιολογική έρευνα δίχως να το 
ξέρουν. Στην νέα τους χώρα είναι λιγότερο ή περισσότερο πιθανόν να πάθουν συγκεκρι-
μένους καρκίνους από ό,τι αν παραμέναν στην χώρα της αρχικής τους καταγωγής.
Όταν οι Iάπωνες μεταναστεύουν στις H.Π.A. ή την Xαβάη, ελαττώνεται σημαντικά ο αυξη-
μένος κίνδυνος που είχαν να πάθουν καρκίνο του στομάχου. Στην Iαπωνία οι Γιαπωνέζες 
έχουν χαμηλό κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. O κίνδυνος όμως αυξάνει, όταν μετακινού-
νται στις H.Π.A., όπου η συχνότητα του καρκίνου του μαστού είναι πολύ ύψηλότερη. Oι 
νέγροι της Aφρικής έχουν υψηλό κίνδυνο για καρκίνο του ήπατος, όχι όμως όταν ζουν σε 
άλλα μέρη του κόσμου.
Για όλες αυτές αλλά και για πολλές άλλες περιπτώσεις ο κόσμος ρωτά γιατί; Tις ενδεί-
ξεις ακολουθούν λεπτομερείς έρευνες, ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε όσο μπορούμε 
περισσότερα για τον καρκίνο και την αιτιολογία του. H αναγνώριση καρκινογόνων του 
περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική. H γνώση τους (π.χ κάπνισμα, κακή δίαιτα) και επο-
μένως η αποφυγή τους αποτελεί μέγιστη βοήθεια για την πρόληψη εμφάνισης πολλών 
μορφών καρκίνου.

IV. ΕΜΠΕΔΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Φωτομοντάζ

Bάλτε τους μαθητές να κόψουν άρθρα ή φωτογραφίες από εφημερίδες ή περιοδικά και 
να τα κολλήσουν σε ένα μεγάλο χαρτόνι φτιάχνοντας έτσι ένα πόστερ για τα αίτια του 
καρκίνου. Πέστε στα παιδιά να σημειώσουν τους καρκίνους που η αιτιολογία τους είναι 
τέτοια, ώστε να μπορεί να γίνει πρόληψη τους. Στην συνέχεια συζητήστε με τα παιδιά για 
τα αίτια του καρκίνου και τα προληπτικά μέτρα που μπορεί και πρέπει να ληφθούν.

Δραματοποίηση

Oργανώστε μια πρόχειρη παράσταση με το σενάριο που ακολουθεί και ζητείστε από τα 
παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς των τριών χαρακτή-
ρων που περιγράφονται. Συζητήστε με τα παιδιά τι θα μπορούσε να γίνει, για να βοηθηθεί 
ο κόσμος να μην παθαίνει τέτοιες αρρώστιες.
Τρείς άνδρες περιμένουν στην αίθουσα αναμονής ενός νοσοκομείου. O Γιώργος είναι Aυ-
στραλός και έχει καρκίνο του δέρματος, που πιθανώς τον έπαθε από κάποιο καρκινογόνο 
στο οποίο είχε εκτεθεί στην δουλειά του πρίν είκοσι χρόνια. O Φρέντ, ένας Aμερικανός, 
έχει καρκίνο του πνεύμονα, γιατί κάπνιζε πολύ τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. O 
Γιασίρο, ένας Γιαπωνέζος, ήρθε να εξεταστεί για να δει αν έχει καρκίνο του στομάχου, 
όπως πολλοί Γιαπωνέζοι που έχουν ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στην Iα-
πωνία.
Όλοι τους αισθάνονται διαφορετικά σχετικά με το τι έχει συμβεί. O Γιώργος είναι έξαλλος 
από θυμό, επειδή νομίζει ότι θα μπορούσε να μην είχε έρθει σε επαφή με καρκινογόνο. 
Nομίζει ότι οι αρχές θα έπρεπε να τον είχαν προστατεύσει. O Φρεντ είναι και αυτός θυ-
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μωμένος αλλά με τον εαυτό του, επειδή ήξερε ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του 
πνεύμονα, αλλά δεν το έκοβε γιατί πίστευε, ότι τίποτα δεν θα του συμβεί. O Γιασίρο δεν 
είναι θυμωμένος, αλλά θλιμμένος και προβληματισμένος με το τι προκαλεί τόσο πολύ τον 
καρκίνο του στομάχου στην Iαπωνία. Γνωρίζει αρκετούς ανθρώπους στην Iαπωνία που 
μπορεί τώρα να μαθαίνουν ότι έχουν καρκίνο στο στομάχι σε πρώιμα στάδια και ελπίζει να 
βρεθεί η αιτία όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Kριτήριο αξιολόγησης: Σωστό ή Λάθος

1. Mελετήστε τις πιο κάτω προτάσεις και σημειώστε με ένα X το σωστό ή το λάθος ανά-
λογα για κάθε πρόταση:
 ΣΩΣTO ΛAΘOΣ
Kαρκινογόνο είναι ένας άρρωστος με καρκίνο
Kαρκινογόνο είναι μια ουσία που προκαλεί καρκίνο
Kαρκινογόνο είναι μια θεραπεία για τον καρκίνο

2. Kαταγράψτε έξι αποδεδειγμένα ή ύποπτα καρκινογόνα
α.  δ.
β.  ε.
γ.  στ.

3. Γιατί ο καρκίνος που προκαλείται από καρκινογόνα του περιβάλλοντος θα πρέπει να 
μπορεί να προληφθεί; Mελετήστε τις πιο κάτω απαντήσεις και σημειώστε με ένα X το 
σωστό ή το λάθος ανάλογα.
 ΣΩΣTO   ΛAΘOΣ
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Περί 
Αγωγής Υγείας

ΓΕΝΙΚΑ

Μια από τις σημαντικότερες πρόσφατες αλλαγές στο χώρο της υγείας διεθνώς υπήρξε 
το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την πρό-
ληψη. Οι κοινωνίες άρχισαν να συνειδητοποιούν τα όρια της σύγχρονης θεραπευτικής - 
νοσοκομειακής ιατρικής απέναντι στα μείζονα προβλήματα υγείας της εποχής μας, όπως 
είναι ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα ατυχήματα, οι ψυχικές διαταραχές, τα 
χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα και το ΑIDS. Ταυτόχρονα, οι κρατικοί προϋπολογισμοί όλο 
και περισσότερο δυσκολεύονται ή και αδυνατούν, να ανταποκριθούν στις διογκούμενες 
δαπάνες για την υγεία, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία καλύπτουν ανάγκες του 
νοσοκομειακού τομέα.

Οι δύο βασικοί στόχοι της Προαγωγής Υγείας, είναι η εξέλιξη του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος  με την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών. Η αναβάθμιση των ευρύτερων 
παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, όπως είναι οι οικονομικοί, οι περιβαλλοντικοί, 
οι κοινωνικοί κ.α προϋποθέτει μεγάλο αριθμό δράσεων π.χ., διατροφική πολιτική, στέ-
γαση, κάπνισμα, επιδεξιότητες προσαρμογής, κοινωνική υποστήριξη κα. Κατά συνέπεια, 
η Προαγωγή Υγείας εκτός από τη συνεργασία των υπηρεσιών υγείας, στηρίζεται και στη 
συμβολή όλων των φορέων που σχετίζονται με τους ευρύτερους αυτούς παράγοντες. Στο 
πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Προαγωγή Υγείας συνδυάζει ποικίλες και αλληλεπικα-
λυπτόμενες μεθόδους προσέγγισης, όπως την επικοινωνία,  την εκπαίδευση τη νομοθε-
σία, τα οικονομικά μέτρα, τις οργανωτικές αλλαγές, την ανάπτυξη της κοινότητας, καθώς 
και αυτογενείς τοπικές δραστηριότητες κατά των κινδύνων που απειλούν  την υγεία. Η 
διαμόρφωση πολιτικών Προαγωγής Υγείας μπορεί έτσι να σχετιστεί και να ενοποιηθεί 
με άλλες πολιτικές, όπως της εργασίας, της στέγασης, των κοινωνικών υπηρεσιών, της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κ.ο.κ

Επίσης, από τη στιγμή που η Προαγωγή Υγείας αποτελεί ευρύτερη δραστηριότητα στο 
χώρο της υγείας και της κοινωνίας και όχι απλώς ιατρική υπηρεσία, όλοι οι επαγγελματίες 
υγείας, οι κοινωνικοί επιστήμονες, οι εκπαιδευτικοί, οι περιβαντολλόγοι κ.α., διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας όλων αυτών των δυνάμεων βρίσκεται η εξασφάλιση της 
πρόσβασης στην υγεία, δηλαδή η μείωση των σχετικών ανισοτήτων και η αύξηση των 
ευκαιριών για βελτίωση της υγείας. Η επιδίωξη αυτή συνεπάγεται αλλαγές στις πολιτικές 
του κράτους, ενίσχυση των σχετικών δομών και της κοινωνικής υποστήριξης, επανασχε-
διασμό των υπηρεσιών υγείας, καθώς και ουσιαστική συμμετοχή του κοινού, με την ανά-
πτυξη δράσεων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο ώστε να καθίστανται τα άτομα ικανά 
να αναλαμβάνουν αυθόρμητα ή οργανωμένα υπεύθυνη στάση για την υγεία τους και να 
διευκολύνεται έτσι ο εντοπισμός των προβλημάτων και η λήψη των σωστών αποφάσεων.
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Η ανάγκη ενεργού συμμετοχής των ατόμων στην προάσπιση της υγείας απορρέει από τη 
σύγχρονη αντίληψη, που ταυτίζει την υγεία με τη δυνατότητα που έχει ένα άτομο ή μια 
ομάδα, από τη μια, να πραγματοποιεί τις επιθυμίες του/της και να ικανοποιεί τις ανάγκες 
του/της και από την άλλη, να μεταβάλλει το περιβάλλον ή να προσαρμόζεται σε αυτό. 
Επομένως, η υγεία θα πρέπει να θεωρείται συντελεστής της καθημερινής ζωής, που κα-
θορίζεται από κοινωνικές και προσωπικές δυνατότητες και ικανότητες. Η ενεργοποίηση 
του πληθυσμού απαιτεί πλήρη και συνεχή πρόσβαση στην πληροφόρηση για θέματα υγεί-
ας,  με τη μετάδοση όλων των σχετικών πληροφοριών στο σύνολο του πληθυσμού, κυρίως 
μέσα από τις διαδικασίες διάδοσης των νέων κανόνων Αγωγής Υγείας.

Εξάλλου η ένταξη της Αγωγής Υγεία στην ευρύτερη στρατηγική της Προαγωγής Υγείας 
αποτελεί θετική υπέρβαση της διαμάχης για το αν η συμπεριφορά ή το περιβάλλον δια-
δραματίζουν τον πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση των φαινομένων της υγείας και της 
αρρώστιας. Η συμπεριφορά  καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από το περιβάλλον. Όμως 
και το περιβάλλον διαμορφώνεται και από την επίδραση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 
Καμία ουσιαστική αλλαγή δεν μπορεί να επέλθει στη συμπεριφορά, αν δεν υπάρχουν οι 
κατάλληλες περιβαντολλογικές συνθήκες και καμία αναβάθμιση του περιβάλλοντος δεν 
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα. Γι’ αυτό 
και η Προαγωγή της Υγείας που συνοδεύει την συμπεριφορά με το περιβάλλον αποτελεί 
για τον 21ο αιώνα βασική προτεραιότητα ως προς την άσκηση μιας σύγχρονης πολιτικής 
υγείας.

Η ανάδειξη της υγείας σε σημαντική προτεραιότητα σε όλους τους τομείς της ασκού-
μενης πολιτικής, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών 
υγείας, καθώς και η καλύτερη κατανόηση των φαινομένων της υγείας και της αρρώστιας 
αποτελούν βασικές εγγυήσεις ώστε το  σύνθημα «Υγεία για όλους τον 21ο αιώνα» να μην 
αποτελεί ένα ουτοπικό συμβολισμό, αλλά μια συνεχώς διευρυνόμενη πραγματικότητα.

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κώδικα κατά του καρκίνου: 

n Πολλά στοιχεία της υγείας μπορεί να βελτιωθούν και ορισμένοι τύποι καρκίνου να 
αποφευχθούν, εάν υιοθετηθεί ένας υγιεινότερος τρόπος ζωής όπως : 

n Αποφυγή της παχυσαρκίας

n Αύξηση της σωματικής δραστηριότητας σε καθημερινό επίπεδο

n Κατανάλωση ποικιλίας λαχανικών και φρούτων καθημερινά, τουλάχιστον πέντε μερί-
δες την ημέρα. Περιορισμός της κατανάλωσης τροφών που περιέχουν ζωικά λίπη και 
ζάχαρη

n Μετριασμός στη  κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από τον άνδρα και τη γυναίκα

n Αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προστατεύ-
ονται τα παιδιά και οι έφηβοι. Τα άτομα που έχουν τάση να καίγονται στον ήλιο, θα 
πρέπει να λαμβάνουν προφυλάξεις σε όλη τους τη ζωή
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n Να εφαρμόζονται αυστηρά οι κανονισμοί που στοχεύουν στην πρόληψη της έκθεσης 
σε γνωστές καρκινογόνες ουσίες από επαγγελματικό ή άλλο περιβάλλον, συμπεριλαμ-
βανομένης της ιονίζουσας ακτινοβολίας

Εφοδιάζοντας τα άτομα και την κοινωνία με κατάλληλες και επαρκείς γνώσεις σχετικά 
με την επίδραση του τρόπου ζωής στην εμφάνιση καρκίνου, και άλλων νοσηρών κατα-
στάσεων, μπορούμε να καταστήσουμε δυνατή την υιοθέτηση  υγιεινών επιλογών και να 
γίνει κατανοητό το γεγονός ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των περιπτώσεων καρκίνου 
μπορούν να αποτραπούν, οπότε οφείλουμε μεταξύ άλλων :

n Να δημιουργήσουμε υγιή περιβάλλοντα 

Τα σχολεία και οι χώροι εργασίας μπορούν να ενθαρρυνθούν, για να εφαρμόσουν μέτρα που 
θα  παρακινούν και θα  διατηρούν υγιείς συνήθειες  στη καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

n Να κάνουμε επιλογές υγιεινού τρόπου ζωής 

Η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών όπως είναι η διακοπή του καπνίσματος, η σωματική δρα-
στηριότητα, η υγιεινή διατροφή, η αποφυγή της έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία ή από 
τον ήλιο κα συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

n Να κατανοήσουμε ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει 

Οι επαγγελματίες υγείας και οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για την αξία της πρόλη-
ψης και της έγκαιρης διάγνωσης και τη σημασία αναζήτησης κατάλληλης περίθαλψης για 
τη βελτίωση της επιβίωσης από τον καρκίνο

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία με την συνεργασία και υποστήριξη του Υπουργείου 
Παιδείας εφαρμόζει εδώ και πολλά χρόνια Προγράμματα Αγωγής Υγείας που απευθύ-
νονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς με στόχο την ευαισθητοποίηση και σωστή 
ενημέρωση για θέματα που αφορούν στην καλή φυσική ζωή, τη διατροφή, το κάπνισμα, 
το περιβάλλον καθώς και για θέματα που αφορούν τον καρκίνο, τι είναι και πώς αντιμε-
τωπίζεται.  

Σκοπός των Προγραμμάτων αυτών είναι η προάσπιση, βελτίωση και προαγωγή της πρω-
τοβάθμιας υγείας των μαθητών/τριών και μέσα από δράσεις στο χώρο της αντίστοιχης 
εκπαίδευσης, η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για δημιουργία μιας θετικής 
εμπειρίας σε όλους και κυρίως για τους μαθητές και τις μαθήτριες που αποτελούν και τον 
τελικό αποδέκτη, πάντοτε με άμεση  συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το σχολείο θεωρείται και αποτελεί ένα χώρο κατάλληλο για παρεμβάσεις πρόληψης κα-
θώς δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν συστηματικά προγράμματα Αγωγής Υγείας.  

Ο πόλεμος κατά του καρκίνου σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μετά από 
πολύχρονες παρατηρήσεις εξελίχθηκε με βάση δύο  γεγονότα: 

1. Ότι ορισμένες μορφές καρκίνου μπορεί να προληφθούν και 

2. Η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει τις πιθανότητες ίασης. 

Ο επιδιωκόμενος αντικειμενικός στόχος, είναι η μείωση του αριθμού θανάτων από καρκί-
νο σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι η διαπίστωση ότι τα 3/4 ή ακόμη και πιο πολύ το 80% 
των νέων περιπτώσεων καρκίνου σε παγκόσμια κλίμα αφορούσε τον πνεύμονα, τον μα-
στό, το πεπτικό, το δέρμα, το γεννητικό σύστημα ανδρών και γυναικών.
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Επιπλέον τα είδη αυτά έχουν κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή:

n Ανιχνεύονται σχετικά εύκολα

n Προλαμβάνονται με την αποφυγή ορισμένων συνηθειών ή τη βελτίωση συνθηκών δι-
αβίωσης και διατροφής και αν, τέλος, το σημαντικότερο, διαπιστώνονταν έγκαιρα, η 
θεραπεία τους είναι εξασφαλισμένη έως και 100%.

Για την υλοποίηση μιας τέτοιας Αντικαρκινικής εκστρατείας σε Εθνική Ευρωπαϊκή ή Πα-
γκόσμια κλίμακα αναπτύσσονται οι παρακάτω διαδικασίες:

1. Πρόληψη

2. Έγκαιρη διάγνωση

3. Θεραπεία

4. Αποκατάσταση και 

5. Το πιο σημαντικό η συστηματική ενημέρωση του γενικού πληθυσμού, των μαθητών 
όλων των βαθμίδων, των φοιτητών και τέλος η ειδική επιμόρφωση όλων των λειτουρ-
γών υγείας

Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα πρωτοβάθμιας 
ιατρικής φροντίδας κάθε χώρας, αποτελούν δε τις επιδιώξεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας (W.H.0) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης για τον έλεγχο του καρκίνου (U.I.C.C.) και 
επισημάνθηκαν ιδιαίτερα στην διακήρυξη της Αlma alta το 1978, δηλαδή την παγκόσμια 
επιδίωξη «υγεία για όλους και μετά το 2.000». Οι δράσεις αυτές υιοθετήθηκαν πλήρως και 
από τις Ευρωπαϊκές κοινότητες, έκτοτε δε άρχισαν να εφαρμόζονται και στη χώρα μας.

Παράλληλα δρομολογήθηκαν συντονισμένες προσπάθειες των εθνικών ιατροκοινωνικών 
επιστημονικών φορέων για μια σωστότερη αντιμετώπιση του καρκίνου και άλλων νοσημά-
των φθοράς, όπως η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. 

Μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες στα πλαίσια της πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης 
και αποκατάστασης είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση του νοσηλευτικού και του ιατρικού 
προσωπικού, του γενικού πληθυσμού της χώρας και της νεολαίας.

α)  Απαιτούνται:  

n Εκπαιδευμένα στελέχη από γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό  και  λειτουργούς υγείας,

n Ιατρικές κινητές μονάδες, ή αυτοκινούμενες ή ογκολογικά κέντρα σταθμοί, μοιρασμέ-
να σε υγειονομικές περιφέρειες                                  

n Χρηματοδότηση, 

n Συνεργασία κοινού - Τύπου, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικών κ.ά., 

n Συνεργασία με τα Συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Παιδείας

β)  Για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία χρειάζονται εξειδικευμένες ιατρικές μονάδες 
και Αντικαρκινικά Νοσοκομεία, για περίθαλψη οι ειδικές ογκολογικές κλινικές στα Πα-
νεπιστημιακά ή τα Γενικά Κρατικά Νοσοκομεία της χώρας.
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 γ)  Για την αποκατάσταση που είναι σωματική και ψυχοκοινωνική, επιβάλλεται η συνεργα-
σία ομάδας ειδικών ενώ για την περίθαλψη των αρρώστων που βρίσκονται στα τελικά 
στάδια χρειάζεται να αναπτυχθεί η κατ’ οίκον νοσηλεία με την παράλληλη ίδρυση ειδι-
κών Νοσοκομείων γνωστά σαν Ξενώνες Τελικής  Νοσηλείας.

Με σκοπό να υποστηριχθούν όλες οι παραπάνω δράσεις, διατυπώθηκε ο Ευρωπαϊκός 
Κώδικας κατά του Καρκίνου, ο δεκάλογος της ΕΟΚ αρχικά, όπως αναθεωρήθηκε σχετικά 
πρόσφατα και υιοθετήθηκε ανεπιφύλακτα από ιδιωτικές ή κρατικές επιστημονικές οργα-
νώσεις, υποστηρίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των αντιστοίχων Υπουργείων Υγείας 
και χρηματοδοτείται, οποτεδήποτε είναι εφικτό από σχετικά Προγράμματα και από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
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«Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»

Ορισμένες μορφές καρκίνου μπορεί να προληφθούν:

1.  Μην καπνίζετε.
  Καπνιστές σταματήστε το γρηγορότερο δυνατό το κάπνισμα και μην καπνίζετε 

όταν είστε μαζί με άλλους.

2.  Μην κάνετε κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών.

3.  Αποφεύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο.

4.  Ακολουθείτε τις οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας, ιδιαίτερα στο χώρο εργασί-
ας κατά την παραγωγή, διακίνηση ή χρήση οποιουδήποτε υλικού που είναι 
δυνατόν να προκαλέσει καρκίνο.

Ακολουθώντας τις δύο επόμενες οδηγίες θα ωφελήσετε την υγεία σας και ταυτόχρονα θα 
περιορίσετε τις πιθανότητες να προσβληθείτε από καρκίνο.

5.  Τρώτε συχνότερα φρούτα και λαχανικά και τροφές μεγάλης περιεκτικότητας 
σε ίνες.

6.  Αποφεύγετε την παχυσαρκία και περιορίστε τις τροφές που είναι πλούσιες 
σε λιπαρά.

Οι περισσότερες μορφές καρκίνου είναι ιάσιμες, αν εντοπιστούν έγκαιρα.

7.  Επισκεφθείτε το γιατρό αν παρατηρήσετε αφύσικη αιμορραγία ή ογκίδιο ή 
αλλαγή στο μέγεθος και στο χρώμα σε ελιά του δέρματος

8.  Επισκεφθείτε το γιατρό αν έχετε επίμονα ενοχλήματα, όπως παρατεταμένο 
βήχα ή βραχνάδα φωνής ή αν παρατηρήσετε αλλαγές στις κενώσεις του εντέ-
ρου ή αδικαιολόγητο αδυνάτισμα.

Για τις γυναίκες:

9.  Κάνετε περιοδικά το τεστ Παπανικολάου για έλεγχο της μήτρας

10. Εξετάζετε τακτικά τους μαστούς σας και εάν είναι δυνατόν, κάνετε περιοδικά 
μαστογραφία, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 50 ετών

11. Άτομα 50 ετών και άνω να συμμετέχουν σε προγράμματα πληθυσμιακού ελέγ-
χου για την ανίχνευση του καρκίνου παχέος εντέρου με το τεστ της αφανούς 
αιμορραγίας στα κόπρανα (haemoccult test) ή και με συνδυασμό με ενδοσκό-
πηση του πεπτικού.

12. Να συμμετέχετε σε προγράμματα εμβολιασμού για τη μόλυνση από τον ιό της 
ηπατίτιδας Β.


