
ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ      ΤΑΞΗ:______  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ: 

«ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ή ΚΑΚΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ;» 

 

1. Το κάπνισμα κατά τη γνώμη σου είναι;  
Μπορείς να επιλέξεις περισσότερες από μία απαντήσεις 
 

 Προσωπική επιλογή και δικαίωμα του καθενός. 

 Μια κακή συνήθεια με άσχημες επιπτώσεις στη ζωή του καπνιστή.  

 Μια εθιστική συνήθεια με άσχημες επιπτώσεις στην υγεία του κοινωνικού συνόλου.  

 Μια συνήθεια που σε κάνει να φαίνεσαι "in". 

 

2. Γνωρίζεις τι σημαίνει "εθισμός";  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

3. Γνωρίζεις από ποια συστατικά αποτελείται κυρίως ένα τσιγάρο; * 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

4. Πιστεύεις ότι το κάπνισμα είναι βλαβερό για τον οργανισμό; * 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

 

5. Καπνίζουν οι γονείς σου;  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

6. Αν απάντησες ΝΑΙ πες μας: Καπνίζουν κοντά σου οι γονείς σου;  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

7. Έχεις ακούσει τον όρο "παθητικό κάπνισμα";  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ



Τι νομίζεις ότι σημαίνει;  

 Σημαίνει ότι ακόμη κι αν δεν καπνίζουμε, εισπνέουμε τον καπνό του τσιγάρου ενός 

καπνιστή και γινόμαστε καπνιστές κι εμείς. 

 Σημαίνει αυτό που παθαίνει κάποιος όταν καπνίζει, δηλαδή τα παθήματα του 

καπνιστή. 

 Δεν γνωρίζω. 
 

8. Αν σου προσέφερε κάποιος ένα τσιγάρο να καπνίσεις, εσύ θα το δεχόσουν; 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

 

9. Θα ξεκινούσες το κάπνισμα "για πλάκα;" 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

 

10. Αν θα άρχιζες ποτέ το κάπνισμα, θα ήταν επειδή:  

Μπορείς να επιλέξεις περισσότερες από μία απαντήσεις 

 Καπνίζουν κάποιοι φίλοι σου μεγαλύτερης ηλικίας. 

 Έχεις περιέργεια για το κάπνισμα. 

 Θέλεις να δείξεις μεγάλος. 

 Θέλεις να εντυπωσιάσεις τους άλλους. 

 Δεν θα άρχιζες ποτέ το κάπνισμα. 

 

11. Πιστεύεις ότι το κάπνισμα περιορίζει τα χρόνια της ζωής μας; 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

 

12. Ποια η γνώμη σου για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους 

δημόσιους χώρους; 

 Συμφωνώ απόλυτα, πρέπει ν' απαγορεύεται. 

 Συμφωνώ εν μέρει. Πρέπει όμως να μπορεί να καπνίζει όποιος θέλει. 

 Διαφωνώ. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. 


