
31 Μαΐου 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 

 

• Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος γιορτάζεται στις 31 Μαΐου, 
με απόφαση που πήρε το 1988 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για να 
μας υπενθυμίζει τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.  

 

 

• Με αφορμή τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που 
κάνουν χρήση του καπνού αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία ομάδα 
αντικαπνιστικής δράσης στο σχολείο μας , να ενημερωθούμε και να 
προβληματιστούμε για τους λόγους που οδηγούν τον άνθρωπο στην 
κατανάλωση του καπνού, να κατανοήσουμε τις συνέπειες από τη χρήση 
του και γιατί όχι να βροντοφωνάξουμε  όχι στο κάπνισμα .  

http://www.sansimera.gr/almanac/3105
http://www.sansimera.gr/almanac/3105
http://www.sansimera.gr/almanac/3105


Κάντε μια νέα αρχή!!!! 
Ομάδα μαθητών αντικαπνιστικής 

δράσης. 

• Αναστασοπούλου Φαίδρα (Β2) 

• Αρβανιτίδου Δέσποινα (Β1) 

• Βλυσίδου Αναστασία (Β1) 

• Βουλγαράκης Σταύρος (Β3) 

• Ζεϊμπέκη Θελξιόπη (Β3) 

• Κούρτης Γεώργιος (Α3) 

• Πατλάκα Μάρω (Β2) 

• Παντελίδου Κυριακή (Β2) 

• Τζαγκούριας Κων/νος (Β3) 

• Φούρφαρο Αντώνης ( Β3) 

 

Υπεύθυνη: 

κ. Σοφιανού Μαρία , 
καθηγήτρια Οικιακής 

Οικονομίας 





Κάπνισμα η συνήθεια που επιβαρύνει την υγεία….. 



Ο  καπνός ήρθε από την Αμερική στην Ευρώπη από  
Ισπανούς εξερευνητές τον 16ο αιώνα.  

 

 

• Η  διάδοση του 
έγινε από τον 
Γάλλο πρεσβευτή 
Ζαν Νικό, από 
τον οποίο πήρε 
το όνομα της η 
νικοτίνη.  

 



ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΚΑΠΝΟΣ; 

• Κάπνισμα είναι η εισπνοή καπνού από την καύση 
φύλλων του φυτού καπνός. Η καύση γίνεται κυρίως 
σε τσιγάρο, πίπα, ή πούρο.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BD%CF%8C%CF%82_(%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BD%CF%8C%CF%82_(%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AF%CF%80%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1


Από το 1950 γίνονται έρευνες που αποδεικνύουν ότι 
το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. 



• Κάθε τσιγάρο που καπνίζουμε αφαιρεί 5 1/2  
λεπτά από τη ζωή μας. 
 

•  Κάθε 10 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος 
πεθαίνει  εξαιτίας του καπνίσματος. 
 

•  Η Ελλάδα είναι πρώτη σε καπνιστές στην 
Ευρώπη και τρίτη στον κόσμο μετά την Κύπρο 
και την Κούβα.  
 

• Το 43% των Ελλήνων καπνίζει, γεγονός που 
κοστίζει 15.000 θανάτους το χρόνο.  



Παθητικό κάπνισμα…… 

• Είναι η εισπνοή του 
καπνού του τσιγάρου που 
βρίσκεται στον αέρα. 

•  Ο καπνιστής εισπνέει  το 
15% του καπνού από το 
τσιγάρο που καπνίζει, το 
υπόλοιπο 85% απελευ-
θερώνεται στον αέρα 
επιβαρύνοντας την υγεία 
των μη καπνιστών.  



 
Στους μη καπνιστές ο καπνός ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό 
τους σύστημα, προδιαθέτει σε φλεγμονές του επιπεφυκότα . Ακόμη στα 
ούρα και στο αίμα τους  εντοπίζονται νικοτίνη, κοτίνη και καρκινογόνες 
ουσίες.  
 

 



Εσύ καπνίζεις εγώ υποφέρω……. 



Οι σημαντικότεροι παράγοντες που οδηγούν τους 
νέους στο κάπνισμα είναι: 

    

• τα αυξημένα οικογενειακά 
και κοινωνικά προβλήματα,  

• ο σύγχρονος τρόπος ζωής,  

• η περιέργεια και η μίμηση,  

• η διαφήμιση,  

• η έλλειψη ενημέρωσης,  

• η έλλειψη προσωπικών 
ενδιαφερόντων .  

 



 Το κάπνισμα του τσιγάρου είναι η πιο γνωστή μορφή 
κατανάλωσης του καπνού. Ανάμεσα στις 4.000 περίπου ουσίες που 
λαμβάνει ο οργανισμός των καπνιστών με το κάπνισμα, 
εμπεριέχονται ουσίες όπως η πίσσα, η νικοτίνη, η αμμωνία, το 
ασετόν. 



Μερικές από τις επικίνδυνες ουσίες 
του καπνού……. 



 
Η νικοτίνη είναι τόσο εθιστική όσο και η ηρωίνη ή η κοκαΐνη. 

  
 

 



Το κάπνισμα προκαλεί διάφορες μορφές καρκίνου, 
όπως καρκίνο του οισοφάγου, 

 του στόματος, του πνεύμονα, καρδιαγγειακά 
και εγκεφαλικά επεισόδια, πεπτικό έλκος. 



Το κάπνισμα κατά την κύηση 
σχετίζεται με : 

 Πρόωρες γεννήσεις. 

 

 Αυξημένη συχνότητα αποβο-
λών .           

 

 Ενδομήτρια καθυστέρηση της 
αύξησης του εμβρύου .      

 

 Αυξημένη συχνότητα αιφνί-
διου θανάτου στη  βρεφική 
ηλικία.    

 



Στο δέρμα προκαλεί…… 
 

• Ρυτίδες. 

• Πρόωρη γήρανση. 

• Κίτρινα νύχια και 
δάκτυλα. 

 



Σ τ ο   σ τ ό μ α    δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί … 

 

 Κηλίδες στα δόντια. 

 Τερηδόνα. 

Ουλίτιδα. 

Απώλεια δοντιών. 

 Κακοσμία αναπνοής. 

 



Βρογχίτιδα & λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι 
συνέπειες του καπνίσματος. 

Τελικά ένα πακετάκι την 
ημέρα κάνει τον γιατρό 
πέρα… και φέρνει κοντά 

τον νεκροθάφτη!! 



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ …… 

•  Η ΣΤΕΙΡΩΣΗ. 

 

• Η ΤΥΦΛΩΣΗ. 

 

• Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 
ΚΑΙ  ΕΥΦΥΪΑΣ. 

 

• Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ . 

 

• Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ. 



Από την εμφάνιση  του  καπνού μέχρι  σήμερα έγιναν προσπάθειες για 
τον περιορισμό της χρήσης του. 
Ενδεικτικά η βιβλιογραφία αναφέρει: 

 

• Αφορισμούς χρηστών από την Καθολική Εκκλησία. 

• Ράβδισμα και κόψιμο μύτης χρηστών στη Ρωσία. 

• Κόψιμο χειλιών των χρηστών στην Περσία. 

• Απαγχονισμούς χρηστών στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. 

 

     Ωστόσο κανένα μέτρο δεν μπόρεσε να ανακόψει τη 
διάδοση του, παρόλο που από τα μέσα του 20ου 
αιώνα η επιστημονική κοινότητα συνέδεσε το 
κάπνισμα με σοβαρές παθήσεις . 



Πολιτεία και κάπνισμα ! 

• Σήμερα δεν επιτρέπεται το 
κάπνισμα στο σχολείο, στο 
χώρο εργασίας και στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς. 



Η καλύτερη 
πρόληψη είναι 
η ενημέρωση 

και η 
αντικαπνιστική 

αγωγή των 
νέων από 

μικρή ηλικία.  



  Η ενασχόληση του 
παιδιού με 

δημιουργικές 
συνήθειες είναι 

δυνατόν να 
οδηγήσει το νέο 
στην αποφυγή 

του καπνίσματος. 



  • Ο μη καπνιστής: 

 

**Κερδίζει υγεία . 

**Χαίρεται το κοινωνικό 
περιβάλλον. 

**Απολαμβάνει την 
άσκηση. 

**Αυξάνει το εισόδημα 
του.  



 
 

 Μην ξεχνάς:  μπορείς να 
βοηθήσεις στην αποφυγή ή τη διακοπή αυτής της 

συνήθειας.  
  

  
 



 

 
  

 

 

• Σας μιμούνται 
κι άλλοι…… 



Το μόνο αβλαβές τσιγάρο είναι 
αυτό που δεν το καπνίζει κανείς… 



http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF+%CE%BA%CE%AC%CF%80%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1&start=138&hl=el&sa=X&tbo=d&biw=1613&bih=800&tbm=isch&tbnid=phhfrF8_Gse9TM:&imgrefurl=http://parapona-rodou.blogspot.com/2012_10_21_archive.html&docid=hEi67BQk5n7N_M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-sxk20EAz4x8/UIOdo14vtdI/AAAAAAAFzpg/-4e1UXPlsbc/s1600/tromaktiko.jpg&w=468&h=255&ei=1jn8UJGvDYbV4gS8sIHYBw&zoom=1&iact=hc&vpx=425&vpy=520&dur=238&hovh=166&hovw=304&tx=202&ty=120&sig=116638729128314313000&page=4&tbnh=127&tbnw=258&ndsp=51&ved=1t:429,r:52,s:100,i:160

