
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ 
Εργασία της Στ΄ τάξης  

του 6ου Δημοτικού Σχολείου 
Νάουσας 

 



 
 
 
 
 
 

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» 
 Ή  «ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΝΟΙΑ»; 

 

ΤΣΙΓΑΡΟ… 



ΑΠΟΨΕΙΣ …ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 







 
5.000.000 θάνατοι 
κάθε χρόνο… 



ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: 

 
 Mέχρι το 2020 το κάπνισμα θα σκοτώνει: 

 
- 8.000.000 ανθρώπους κάθε χρόνο… 

 
- 22.000 νεκροί κάθε μέρα… 

 
 





   



Ανησυχητικά  στοιχεία  ερευνών  για έφηβους 

ηλικίας 13- 15 ετών. 

 



1 στους 3  
έχει κάνει χρήση 

προϊόντων καπνού! 
 



1 στους 6  
καπνίζει 

συστηματικά! 
 



1 στους 5  
δηλώνει ότι πιθανόν θα ξεκινήσει το 
κάπνισμα μέσα στον επόμενο χρόνο! 

 



9 στους 10  

εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα μέσα στο ίδιο 
τους το σπίτι! 

 



Σχεδόν όλοι   

μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
αγοράσουν τσιγάρα χωρίς κανέναν 

περιορισμό. 
 



10 στους 10  

εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα σε 
δημόσιους χώρους. 

 



ΚΑΠΝΙΣΜΑ  

ΒΛΑΒΕΡΟ  
 και ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  

 
ΥΠΟΥΛΟ!. 



Ο εθισμός στο κάπνισμα ΞΕΚΙΝΑ 
ΑΜΕΣΩΣ.  

Η νικοτίνη είναι απόλυτα εθιστική. 



Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ 
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ!!!!!!  



 Η νικοτίνη λειτουργεί όπως ακριβώς 
λειτουργούν και τα περισσότερα 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. 
 
 
 



 Η νικοτίνη λειτουργεί όπως ακριβώς 
λειτουργούν και τα περισσότερα 
εντομοκτόνα. 
 
 
 







 Όσο νωρίτερα ξεκινήσει κανείς το 
κάπνισμα τόσο περισσότερες πιθανότητες 
έχει να αρρωστήσει σοβαρά. 
 



 Η πιθανότητα για 
καρκίνο των 
πνευμόνων για τον 
κάθε καπνιστή 
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ανάλογα με 
το ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ 
ΚΑΠΝΙΖΕΙ. 
 
 



ΚΑΙ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΕΙΝΑΙ Η 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΒΛΑΒΕΡΗ ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΕΙΣΤΕ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΙ.  
 
 



ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΤΟΞΙΚΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ: 
 



«ΑΦΙΕΡΩΜΑ»  
ΣΤ    Ν  ΠΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ 

 
Είναι η ίδια με την πίσσα που στρώνουμε 

στους δρόμους. 
 
 



ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
 



-ΤΥΦΛΩΣΗ 
Το 25% των περιπτώσεων 
εκφυλισμού της ωχράς 
κηλίδας – ασθένειας που 
οδηγεί σε τύφλωση-
οφείλονται στο κάπνισμα.  



-ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Το κάπνισμα είναι η 
σημαντικότερη αιτία 
πρόκλησης του 
καρκίνου .  
 



-ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 
Το κάπνισμα προκαλεί σοβαρότατη απώλεια 
μνήμης . 



ΣΤΕΙΡΩΣΗ 

ΤΕΡΑΤΟΓ3ΝΕΣΕΙΣ 

 
Το κάπνισμα 

επηρεάζει την 
γονιμότητα των 

ανδρών. 
 



ΑΡΑΓΕ ΠΟΣΕΣ  

ΜΑΝΟΥΛΕΣ  

ΚΑΙ  ΠΟΣΟΙ   

ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ  
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ  ΟΤΙ … 

 
 



ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ : 
  
 το 20% της στειρότητας στα νέα ζευγάρια και σε 
γυναίκες που καπνίζουν. 
 
 



  το 15% των εξωμήτριων κυήσεων  

 



  το 15% των αποβολών 
 



  το 40% των θανάτων των εμβρύων 
 



  το 10% των ψυχιατρικών 

προβλημάτων των ανθρώπων, που 

γεννιούνται από καπνιστές γονείς. 

 



Οι βλάβες του 
ενεργητικού ή του 
παθητικού καπνίσματος 
συνεχίζονται και μετά την 
εγκυμοσύνη. 



Το Σύνδρομο του αιφνίδιου θανάτου 

προσβάλλει υγιή βρέφη 2 έως 4 μηνών.. 

 



1 στους 5 θανάτους οφείλεται στην 
έκθεση των υγιών βρεφών στο 

παθητικό κάπνισμα 



Πολλά άλλα προβλήματα υγείας που 

σχετίζονται με τον καπνό μπορούν να 

εμφανιστούν σε διάφορα στάδια της 

ανάπτυξης των παιδιών. Τα 

σημαντικότερα προβλήματα είναι: 
 



  Ελλιπής σωματική ανάπτυξη 

  Μαθησιακές δυσκολίες 

  Παχυσαρκία 

  Υπέρταση 
 



Όλες αυτές οι επιπλοκές εμφανίζονται στα 

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από ότι στα ΠΑΙΔΙΑ ΜΗ 

ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ. 

 



ΜΙΑ 

ΘΛΙΒΕΡΗ 

ΠΡΩΤΙΑ! 



Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στο κάπνισμα.  
Ενώ στην Ευρώπη η κατανάλωση προϊόντων καπνού 

μειώνεται σταθερά κάθε χρόνο, στην Ελλάδα 
αυξάνεται ολοένα και πιο πολύ. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ; 
 



  Είναι ο καπνός του τσιγάρου κάποιου, 
που είναι δίπλα σου και σε ενοχλεί. 



  Είναι ο καπνός του τσιγάρου κάποιου, 
που κάνει τα μαλλιά σου, τα ρούχα σου, 
όλα σου τα πράγματα να μυρίζουν… 
 



  Είναι ο καπνός του τσιγάρου κάποιου, 
που κάνει τα μάτια σου να τσούζουν. 
 
 



  Είναι ο καπνός του τσιγάρου κάποιου, 
που σε κάνει να βήχεις. 
 
 



  Είναι ο καπνός του 
τσιγάρου κάποιου, που 
αν δεν σταματήσει να 
καπνίζει κοντά σου … 
 

… θα σου προκαλέσει 
σοβαρές και μόνιμες 
βλάβες! 



ΑΥΤΌ  ΕΙΝΑΙ  ΤΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  ΚΑΠΝΙΣΜΑ! 



Σχεδόν όλοι όσοι καπνίζουν δηλώνουν ότι το 

κάπνισμα είναι ελεύθερη επιλογή  και 

δικαίωμά  τους. 



ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΟΜΩΣ ΓΙΝΕΣΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ 

ΘΕΛΕΙΣ,  ΟΤΑΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΚΑΠΟΙΟΥ, ΠΟΥ 
ΚΑΠΝΙΖΕΙ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ.  

 



 
 

 90% των γονιών καπνίζουν μπροστά στα παιδιά τους. 
 



 

ΤΟ ΥΠΟΥΛΟ    

 ΠΑΘΗΤΙΚΟ  ΚΑΠΝΙΣΜΑ  

 



•  70. 000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από… 
 το κάπνισμα  των  άλλων. 



• Ο καπνός παραμένει στο χώρο  
για 2 ½ ώρες ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. 



•  Το κάπνισμα σε ένα γεμάτο εστιατόριο 
προκαλεί 6 φορές περισσότερη ρύπανση από 
μια μεγάλη λεωφόρο ένα πρωί με μποτιλιάρισμα. 
 



•  Το κάπνισμα μέσα σε ένα αυτοκίνητο ανεβάζει 
τα επίπεδα της τοξικότητας του καπνού κατά 27 
φορές, μετατρέποντάς το σε «θάλαμο αερίων». 
 



ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  

ΤΟΥ   ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
 



 

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ  ΒΛΑΠΤΕΙ  

ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ …  





ΑΛΛΟΘΙ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ 
 

«Εγώ καπνίζω ελαφρά τσιγάρα.»  
 

«Εγώ καπνίζω 2 με 3 τσιγάρα την ημέρα.» 
 
 
 



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!! 



1 ως 4 τσιγάρα την ημέρα αυξάνουν  

έως και 5 φορές  τον κίνδυνο καρκίνου 

του πνεύμονα. 



Τα  καλά  νέα: 

 



Η ΖΗΜΙΑ  

ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΚΑΠΝΟΣ ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ! 
 



Διακοπή καπνίσματος πριν τα 50, μειώνει κατά το 
ήμισυ τον κίνδυνο θανάτου στην επόμενη 15ετία. 



Η διακοπή του ενεργητικού καπνίσματος είναι 
ευεργετική για όσους δεν καπνίζουν, στο 
περιβάλλον του καπνιστή! 



Έναν χρόνο μετά τη διακοπή, ο κίνδυνος 
θανάτου από στεφανιαία νόσο μειώνεται στο 
μισό. 



Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο 
καρκίνου του πνεύμονα εντός 5ετίας από τη 
διακοπή. 
 



ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΝΑ 
ΚΟΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΘΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ; 
 



ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ 
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΠΕΡΝΑ  

ΑΠΟ 4 ΣΤΑΔΙΑ. 



1Ο ΣΤΑΔΙΟ: 
Ο καπνιστής σκέφτεται για ποιους λόγους θέλει 
να κόψει το τσιγάρο.  



2ο ΣΤΑΔΙΟ:  
Προετοιμάζεται να το σταματήσει. 



3ο ΣΤΑΔΙΟ: 
Το αποφασίζει και σταματά το κάπνισμα. 



4ο ΣΤΑΔΙΟ: 
Προσπαθεί να μείνει μακριά, δεν ξανακαπνίζει 
και τα καταφέρνει. 



- Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς; 
 
- Πώς να βοηθήσουμε εκείνους, που αγαπούμε; 



ΑΠΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ 
ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΕΣ! 





ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΝΑ 
ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ! 

 
 



ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΝΑ 
ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ! 



ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 
ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ 
ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΤΟΥΣ! 









ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ, ΜΑΜΑΔΕΣ, 
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΕΣ, 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ,  
ΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ 

ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΛΟΥ 
ΕΝΩΘΕΙΤΕ!  

 



ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ!  
ΚΟΨΤΕ ΤΟ! 

«ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ!» 



Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ  
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ  

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΖΩΗΣ! 








