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�ΜΟΥΜΙΝ ΜΕΡΒΕ 
�ΜΟΥΜΙΝ ΧΑΛΕ
�ΜΕΜΕΤΑΛΗ ΟΝΟΥΡ
�ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ

�ΜΑΛΛΕ ΕΛΕΝΗ 
�ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ
�ΠΥΡΕΛΗ ΑΙΣΕ
�ΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
� ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΛΕΒΕΝΤ 

� ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΣ
�ΜΕΜΕΤ ΑΛΗΝ 
�ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗ 

ΣΟΥΚΡΗ
�ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗ 

ΧΑΡΟΥΝ 
� ΣΑΛΗ ΜΠΕΡΝΑ 
�ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ 

ΑΧΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ

Oι μαθητές του τμήματος Α1,Α2  ανά ομάδες είναι :

Ομάδα Α

Ομάδα Β

Ομάδα Γ



Ο καπνός είναι ένα προϊόν 
που καταναλώνεται εδώ 
και αιώνες σε πολλές 
μορφές και σε πάρα 
πολλά μέρη του πλανήτη.



Το κάπνισμα ήταν διαδεδομένο αρχικά 
στους ιθαγενείς της Κεντρικής Αμερικής. 
Το 16ο αιώνα οι ισπανοί έφεραν στην 
Ευρώπη τη συνήθεια του καπνίσματος, 
μαζί με την καλλιέργεια του καπνού. 
Από τότε η διάδοση του ήταν ραγδαία 
και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Τα 
τσιγάρα είναι πλέον η πιο κοινή μορφή 
με την οποία ο καπνός χρησιμοποιείται 
ανά τον κόσμο, ενώ η κατανάλωσή τους 
ακόμη και στις πιο μακρινές γωνιές της 
γης έχει παρουσιάσει σταθερή αύξηση.



�Η Ελλάδα παρουσιάζει την υψηλότερη αναλογία 
καπνιστών μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών 
(37,6%). Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται 
μείωση του ποσοστού, αλλά παρόλα αυτά, 
παραμένει το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της 
Δυτικής Ευρώπης. Το ποσοστό καπνιστών μεταξύ 
των ανδρών έφτανε στην Ελλάδα το 46,8%, ενώ 
μεταξύ των γυναικών το 29%.



� Ακετόνη (Ασετόν) Ξεβαφτικό νυχιών

� Οξικό οξύ Ξύδι

� Αμμωνία Υγρά καθαρισμού π.χ. για τζάμια, δάπεδα

� Αρσενικό Δηλητήριο συστατικό των ζιζανιοκτόνων

� Βενζόλιο Ατμοί πετρελαίου

� Κάδμιο Μπαταρίες, ατμοί τήξης

� Μονοξείδιο του άνθρακα Εκπομπές καυσαερίων

� Τετραχλωράνθρακας Υγρό στεγνού καθαρίσματος

� DDT Εντομοκτόνο

� Φορμαλδεΰδη Υγρό βαλσάμωσης

� Υδρογονάνθρακες Υγρά αυτοκινήτων

� Υδροκυάνιο Βιομηχανικός ρύπος χρησιμοποιείται στο θάλαμο αερίων στις ΗΠΑ

� Μόλυβδος Μπαταρίες, ατμοί πετρελαίου

� Μεθανόλη Καύσιμο πυραύλων

� Ισοκυανικό μεθύλιο Υπεύθυνο για την οικολογική καταστροφή στο Bhopal

� Νικοτίνη Εντομοκτόνο

� Νιτρικό οξύ Εκπομπές από ηλεκτρικούς σταθμούς

� Πολώνιο - 210 Ραδιενεργό κατάλοιπο

� Θειικό οξύ Εκπομπές ηλεκτρικών σταθμών

� Πίσσες Επίστρωση επιφάνειας δρόμων

� Τολουόλιο Βιομηχανικός διαλύτης

� Ραδόνιο Ραδιενεργό αέριο



� Η νικοτίνη, όταν εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω 
του κυκλοφορικού συστήματος, απορροφάται ταχέως και 
υπερβαίνει τον αιματεγκεφαλικό φραγμό. Από φυσιολογικής 
απόψεως είναι ένα από τα ισχυρότερα δηλητήρια και 
προσβάλλει τόσο το κεντρικό όσο και το περιφερειακό 
νευρικό σύστημα. Είναι, επίσης, ουσία η οποία προκαλεί 
ισχυρότατο εθισμό. Σε πολύ μικρές ποσότητες αποτελεί 
ισχυρό διεγερτικό και συνεπώς προκαλεί αύξηση των 
καρδιακών παλμών και της αρτηριακής πίεσης. Προκαλεί, 
επίσης, ζάλη και ναυτία καθώς και ανορεξία. Ο εθισμός που 
προκαλεί στους καπνιστές είναι ιδιαίτερα ισχυρός, καθώς 
μόνο το 20% των συστηματικά καπνιστών καταφέρνουν να 
κόψουν το κάπνισμα με την πρώτη προσπάθεια. Η αποχή από 
το κάπνισμα συνήθως προκαλεί, εκτός των συμπτωμάτων 
στέρησης, ισχυρή αύξηση της όρεξης, με συνέπεια οι 
καπνιστές να εμφανίζουν έντονη αύξηση σωματικού βάρους 
ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της διακοπής.



Το πείραμα έχει στόχο να 
σοκάρει το μαθητή να του 
δείξει τι συμβαίνει στους 
πνεύμονες όταν κάποιος 
καπνίζει και να εξηγήσει ότι 
υπάρχουν χημικές ουσίες 
(πχ. νικοτίνη) που αλλάζουν 
τον τρόπο που λειτουργεί το 
σώμα μας.



Δηλαδή ότι η χρήση του καπνού είναι  
βλαβερή για την υγεία.



�Παθητικό κάπνισμα ονομάζεται η εισπνοή 
καπνού που προέρχεται από τα τσιγάρα 
άλλων ανθρώπων. Μπορεί να προκαλέσει 
καρκίνο ή άλλες ζημιές στους πνεύμονες και 
καρδιακές παθήσεις. 



� Οι γονείς που καπνίζουν ή θα πρέπει να απαλλαγούν από 
την βλαβερή συνήθεια ή τουλάχιστον να μη καπνίζουν μέσα 
στο σπίτι, προκύπτει από έρευνα.Τα παιδιά που εισπνέουν 
τον καπνό από τα τσιγάρα των γονιών τους είναι πιο 
πιθανό να αντιμετωπίσουν πνευματικά προβλήματα, όπως 
υπερκινητικότητα και "κακή" συμπεριφορά, σύμφωνα με 
έρευνα.Από τα ευρήματα προκύπτει η επιτακτική ανάγκη 
να κόψουν το κάπνισμα οι γονείς ή τουλάχιστον να 
καπνίζουν εκτός σπιτιού, παραμένει άγνωστο αν ο καπνός 
ουσιαστικά επηρεάζει τον εγκέφαλο των παιδιών ή 
εμπλέκεται κάποιος άλλος.







� Κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο 
πεθαίνουν 3.000.000 άνθρωποι 
από ασθένειες που έχουν σχέση 
με το τσιγάρο.

� Στην Ελλάδα καπνίζει το 45% του 
πληθυσμού δηλαδή 5.000.000 
Έλληνες.

� Οι Έλληνες καπνιστές 
καταναλώνουν το έτος 3.500 
τσιγάρα το άτομο και οι θάνατοι 
που θα αποδοθούν στο κάπνισμα 
πλησιάζουν τις 15.000 ανά έτος.

� Η πιθανότητα να πεθάνει κάποιος 
από το κάπνισμα είναι 40 φορές 
μεγαλύτερη από το να σκοτωθεί 
σε ένα τροχαίο ατύχημα.



�Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο 
καπνός προκαλεί 3,5 εκατομμύρια θανάτους 
ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κάπνισμα 
προκαλεί τουλάχιστον 25 απειλητικές για τη ζωή 
ασθένειες ή ομάδες ασθενειών και αποτελεί 
μείζονα παράγοντα κινδύνου σε οκτώ από τις 16 
κύριες αιτίες θανάτου ανθρώπων ηλικίας 
μεγαλύτερης των 65 ετών.



� Συνήθεια γονέων

�Φίλοι, μεγαλύτερα αδέλφια, κοινωνικό περιβάλλον

� Διαφήμιση και εμπορική σύνδεση με την εικόνα του

� Διαφήμιση και εμπορική σύνδεση με τον αθλητισμό

� Σχέσεις / οικογενειακή δομή

� Επίπεδο εκπαίδευσης

� Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο

� Διαχείριση άγχους και καταπίεσης

� Αποδοχή



� Επίσης, οι νέοι μπορεί να εθιστούν στη νικοτίνη, η οποία 
είναι συστατικό του καπνού. Ο εθισμός αυτός, κάνει 
δύσκολη τη διακοπή του καπνίσματος, ακόμη και αν το 
θέλετε.
� Το κάπνισμα έχει γίνει συνήθεια για αρκετούς νέους. 

Μερικοί συνηθίζουν να καπνίζουν στα διαλείμματα και σε 
άλλους αρέσει να καπνίζουν μετά το γεύμα. Όταν μία 
συνήθεια εδραιωθεί είναι δύσκολο να την κόψει κανείς.
� Ισχύουν μία σειρά από σύνθετους και ενδογενείς 

παράγοντες που προδιαθέτουν τους νέους να καπνίσουν 
και αυτοί ποικίλουν σχεδόν ανά άτομο και λαό. Πολυετής 
έρευνες καθορίζουν ορισμένους παράγοντες που είναι 
κοινοί στο ρόλο που παίζουν στη μύση των νέων στο 
κάπνισμα. Αυτοί περιλαμβάνουν υψηλά επίπεδα 
κοινωνικής αποδοχής για τα προϊόντα καπνού, έκθεση και 
αδυναμία αντίδρασης απέναντι στη διαφήμιση, 
διαθεσιμότητα και εύκολη πρόσβαση, ρόλος προτύπου από 
τους γονείς και άλλους ενήλικες και κοινωνική πίεση της 
ομάδας.



� Πολύ συχνά το κάπνισμα αρχίζει τυχαία. Χωρίς να το πολυσκεφτούν οι έφηβοι 
ακολουθούν το ρεύμα.

� Για αρκετούς το κάπνισμα σημαίνει να έχουν κάτι να κάνουν.

� Μερικοί έφηβοι ζητούν την απόλαυση από το κάπνισμα και προσπαθούν να ηρεμήσουν τα 
νεύρα τους με αυτό τον τρόπο.

� Μερικοί θεωρούν ότι το κάπνισμα τους ενεργοποιεί και τους βοηθά στη συγκέντρωση.

� Αρκετοί έφηβοι θεωρούν ότι με το κάπνισμα μεγάλωσαν.

� Για μερικούς, το κάπνισμα αποτελεί ένα μέσον για να εισχωρήσουν και να ανήκουν στους 
σωστούς κύκλους / ομάδες.

� Ορισμένοι πιστεύουν ότι το κάπνισμα τους δίνει κάποιο στυλ. Ιδιαίτερα οι νεαροί 
θεωρούν ότι οι κοπέλες το βρίσκουν ελκυστικό και μπορεί να συνδεθεί με ένα γενικό 
τρόπο ζωής.

� Άλλοι θεωρούν ότι τους προσδίδει αυτοπεποίθηση και καπνίζοντας την προβάλλουν.

� Άλλοι πάλι δοκιμάζουν τον καπνό από περιέργεια.

� Μερικοί έφηβοι καπνίζουν από αντίδραση στους κανονισμούς.

� Άλλοι επηρεάζονται από τη διαφήμιση.

� Επίσης, οι νέοι μπορεί να εθιστούν στη νικοτίνη, η οποία είναι συστατικό του καπνού. Ο 
εθισμός αυτός, κάνει δύσκολη τη διακοπή του καπνίσματος, ακόμη και αν το θέλετε.

� Το κάπνισμα έχει γίνει συνήθεια για αρκετούς νέους. Μερικοί συνηθίζουν να 
καπνίζουν στα διαλείμματα και σε άλλους αρέσει να καπνίζουν μετά το γεύμα. Όταν 
μία συνήθεια εδραιωθεί είναι δύσκολο να την κόψει κανείς.



Κίνδυνοι

Ασθένειες

Τρόποι Αντιμετώπισης



� Τα προβλήματα υγείας που δημιουργεί το κάπνισμα είναι πολλά. 
Μερικά από αυτά ο καπνιστής τα διαπιστώνει και τα βιώνει 
καθημερινά. Άλλα κτίζονται σταδιακά και τα αποτελέσματα 
εμφανίζονται σαν τη κορυφή του παγόβουνου, πολύ αργότερα στη 
ζωή του.

� Ειδικότερα, το στόμα του καπνιστή μυρίζει άσχημα, τα δόντια 
αποχρωματίζονται και καταστρέφονται γρήγορα. Εξασθενεί η 
όσφρηση και η γεύση. Επηρεάζονται οι φωνητικές χορδές και 
εμφανίζονται συχνά λαρυγγίτιδες και φαρυγγίτιδες. Ο πονόλαιμος 
είναι κάτι σχεδόν καθημερινό στον καπνιστή.

� Στις παθήσεις των πνευμόνων, αναφέρω απλά ασθένειες που σχετίζονται 
με το τσιγάρο όπως τον καρκίνο, τη χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, το πνευμονικό εμφύσημα, την καταστροφή των 
κυψελίδων, την ελάττωση της πνευμονικής χωρητικότητας. Στις παθήσεις 
της καρδιάς και του κυκλοφοριακού συστήματος αναφέρεται η 
στεφανιαία νόσος (στηθάγχη), η ισχαιμική καρδιοπάθεια, το έμφραγμα 
του μυοκαρδίου, η υπέρταση, οι διαταραχές αιματώσεως των κάτω 
άκρων, (ιδίως η ευθραυστότητα των τριχοειδών), η ελάττωση της 
οξυγόνωσης των κυττάρων, η βαλβιδοπάθεια και η αρτυριοσκλήρηνση.



� Στην Ευρώπη υπολογίζεται 
ότι κάθε χρόνο, περίπου 
1,2 εκατ. θάνατοι 
οφείλονται στο κάπνισμα 
και αντιπροσωπεύουν 
περίπου 14% του συνόλου 
των θανάτων. Μόνο 
εξαιτίας του παθητικού 
καπνίσματος, σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σημειώνονται 
ετησίως 79.000 θάνατοι.



� ΕΜΦΥΣΗΜΑ = Το εμφύσημα καταστρέφει αργά τους πνεύμονες 
κάνοντας την αναπνοή δύσκολη.

� ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ = Ο καρκίνος του 
πνεύμονα προκαλείται από τη πίσσα και τη νικοτίνη  του τσιγάρου. 
Το κάπνισμα επίσης προκαλεί καρκίνους στα χείλη, τη στοματική 
κοιλότητα, το λαιμό, το λάρυγγα και την κύστη και είναι πάντα 
παράγων κινδύνου για καρκίνους στο πάγκρεας, το στομάχι, τη 
μήτρα και τα νεφρά.

� ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ =Οι καρδιοαγγειακές ασθένειες 
προκαλούνται από τη νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα στα 
τσιγάρα. Οι καρδιοαγγειακές παθήσεις απομυζούν την ενέργειά σου 
και κάνουν την αναπνοή σου πολύ δύσκολη. 

� ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ = Οι περιφερειακές αγγειακές 
παθήσεις αναπτύσσονται όταν λιγότερο αίμα και οξυγόνο κυκλοφορεί 
στα χέρια σου και στα πόδια. Αυτό αρχίζει σαν μούδιασμα ή 
οδυνηρός πόνος και μπορεί να καταλήξει σε γάγγραινα.

� ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ = Πολλές γυναίκες που καπνίζουν είναι 
λιγότερο γόνιμες από τις μη καπνίστριες. Τους παίρνει περισσότερο 
καιρό για να συλλάβουν και είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν 
αποβολή.

� ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ = Οι άντρες που καπνίζουν πιθανόν να υποφέρουν από 
ανικανότητα, η οποία οφείλεται σε ζημιά στα αιμοφόρα αγγεία στο 
πέος.

� ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΜΟΝΗΣ = Το κάπνισμα μειώνει το σύνολο της 
ορμόνης των οιστρογόνων στο σώμα.



� Ανωμαλίες στο στόμα και το πρόσωπο: Το κάπνισμα 
σχετίζεται άμεσα με ανωμαλίες στο στόμα και το πρόσωπο 
του εμβρύου.

� Λοιπές δυσμορφίες: Δυσμορφίες αυτές έχουν να κάνουν 
με παραμορφώσεις στα άκρα, αλλά και γαστρεντερικές 
και οφθαλμικές ανωμαλίες.

� Κίνδυνος θνησιγένειας: Σύμφωνα με τα συμπεράσματα 
της έρευνας, το κάπνισμα, τόσο το ενεργητικό όσο και το 
παθητικό, μπορεί ακόμα να ευθύνεται για περιστατικά 
θνησιγένειας.

� Τα παιδιά των καπνιστριών μπορεί να εμφανίσουν κίνδυνο 
για έμφραγμα ή εγκεφαλικό, ως ενήλικες, ενώ 
σημαντικό ποσοστό εμφάνισε και στένωση καρωτίδων. 
Επίσης, το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη μπορεί να συμβάλει 
στη γέννηση λιποβαρών μωρών και στην επιβράδυνση 
της ενδομήτριας ανάπτυξης του εμβρύου. Ο λόγος είναι ότι 
η νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα που εισπνέουν οι 
καπνίστριες φτάνει στο μωρό δια μέσω του πλακούντα και 
εμποδίζει τις θρεπτικές ουσίες να φτάσουν στο έμβρυο, 
περιορίζοντας και το οξυγόνο που παίρνει αυτό.



� ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ    

� ΤΣΙΧΛΕΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ

� ΡΙΝΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ

� ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

� ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

�ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ



� Καθυστερείστε το. Αν αισθάνεστε σαν να πρόκειται να ενδώσετε στην επιθυμία για καπνό, πείτε 
στον εαυτό σας ότι θα πρέπει να περιμένετε πρώτα 10 λεπτά ακόμη και στη συνέχεια κάντε κάτι 
για τον εαυτό ώστε να αποσπάσετε την προσοχή σας για αυτό το χρονικό διάστημα. 

� Μην πείτε «θα καπνίσω μόνο ένα». Μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να κάνετε μόνο ένα τσιγάρο 
για να ικανοποιήσετε μια επιθυμία καπνού.

� Αποφύγετε τα ερεθίσματα. Ο πειρασμός για χρήση καπνού μπορεί να είναι πιο ισχυρός σε 
περιπτώσεις όπου το κάπνισμα ή το μάσημα καπνού είναι πιο συχνό, όπως σε ένα πάρτι ή σε μία 
νυχτερινή έξοδο, στο αυτοκίνητο ή βλέποντας τηλεόραση.

� Γίνεται δραστήριοι. Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να σας βοηθήσει να αποσπάσετε την 
προσοχή σας από την επιθυμία του καπνού, αλλά και να μειώσετε αυτή την επιθυμία. Μόλις 30 
λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας μπορεί να κάνει την επιθυμία σας για καπνό να 
εξαφανιστεί. Βγείτε έξω για ένα περίπατο ή για τζόκινγκ.

� Καλέστε ενισχύσεις. Μιλήστε με ένα μέλος της οικογένειας σας ή ένα φίλο για ηθική υποστήριξη, 
καθώς προσπαθείτε να αντισταθείτε σε μια επιθυμία καπνού. 

� Να θυμάστε τα οφέλη της διακοπής του καπνίσματος. Γράψτε τους ή πείτε δυνατά τους λόγους 
για τους οποίους θέλετε να σταματήσετε το κάπνισμα και να αντισταθείτε στην επιθυμία του 
καπνού

� Δοκιμάστε υποκατάστατα νικοτίνης. Δοκιμάστε ένα προϊόν υποκατάστατου νικοτίνης αντί για 
τσιγάρο.

� Μασήστε κάτι. Δώστε κάτι στο στόμα σας για να καταπολεμήσετε την επιθυμία σας για καπνό. 



�Θεραπεία Υποκατάστασης με Νικοτίνη.

� - Τα αυτοκόλλητα νικοτίνης. 

� - Οι τσίχλες νικοτίνης. 

� - Η εισπνεύσιμη μορφή νικοτίνης (πίπα 
νικοτίνης). 









�ΠΗΓΕΣ:

� http://www.vikipedia.gr

� http://www.tobaccofactw.org

� http://www.lessonplanet.com/searc/smoki
ng

� http://www. Stop-tobac.ch

� http://www.pdf/varions/smoking-site.pdf


